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Estudar é aprender pela leitura e pela escrita 

 

 

Quanto mais a escolaridade avança, maior é a habilidade que se exige dos alunos para aprender diferentes 
conteúdos por meio da leitura e para demonstrar por escrito o que aprenderam. Eles devem escrever o que 
entenderam do que leram, localizar informações, expressar com suas palavras o que sabem, selecionar aspectos 
relevantes, fazer resumos, dentre outros procedimentos. 

É preciso considerar, entretanto, que aprender a partir da leitura exige de todos nós não apenas a retenção de 
informações, mas sua transformação em conhecimento de fato.   

É aí que reside a tarefa fundamental e intransferível da escola: ensinar aos alunos os procedimentos que todo leitor 
competente pode utilizar quando quer e precisa aprender com o texto. Além de esse ser um aprendizado essencial 

para avançar na escolaridade, é também uma necessidade do mundo atual, se considerarmos que a grande 
quantidade de informações produzidas e veiculadas em diferentes meios de comunicação requer do leitor relativa 
autonomia para selecionar e interpretar de forma adequada aquilo que responde às suas necessidades.   

Portanto, não é suficiente que os alunos aprendam os conteúdos a partir do texto, mas sim que desenvolvam 
procedimentos que lhes permitam compreendê-lo e aprender com ele. É necessário ensinar os alunos a estudar e a 
tomar consciência do que é preciso fazer efetivamente para estudar um texto. Como muito bem pontua Délia 
Lerner1 (1999, p.11): 

Tornar objeto de ensino os usos da leitura e da escrita em diversas áreas do conhecimento significa oferecer a 
todos os alunos maiores oportunidades para que se apropriem desses usos para aprender, significa habilitá-los 
a utilizar essas ferramentas de forma competente e eficaz, significa contribuir positivamente para seu êxito 
escolar no presente e no futuro. 

Se a situação de estudo estiver relacionada à História, por exemplo, será importante que os alunos saibam lidar 
com textos de diversos gêneros em que os conhecimentos históricos estão presentes, o que exigirá, entre outras 
coisas, conhecer suas diferentes formas de organização para poder compreendê-los, construir sentidos e aprender 
com eles.  

Esses gêneros são textos expositivos, cartas, diários de viagem, notícias de jornais e revistas, certidões, leis, fichas 
de identificação pessoal, documentos pessoais, letras de músicas populares e de hinos, gráficos e tabelas, crônicas 
de costumes, propagandas de produtos e de eventos, dentre outros. E para que possam ter familiaridade e se 
relacionar adequadamente com esses textos, será preciso conhecê-los na escola, o que significa que é tarefa dos 
professores garantir o acesso a eles.  

Dentre a variedade de gêneros que os alunos precisam aprender a ler, há alguns prioritários, que são os 
expositivos: textos cuja finalidade é fazer compreender um assunto, apresentar um tema novo ou expor um conceito 
em que o autor apresenta informações sobre um conteúdo supostamente desconhecido ou pouco familiar aos 
leitores, com as explicações necessárias para favorecer o entendimento do que é tratado. Em geral, quem produz 
esses textos pretende ensinar algo pela escrita. 

Os gêneros expositivos possuem uma forma própria de organização das informações e apresentam recursos 
linguísticos e marcadores textuais específicos que dão uma determinada ordem lógica às ideias para favorecer o 
entendimento do que é tratado. 

Pois bem, para que os alunos compreendam esses textos é preciso saber estudá-los. Para tanto, será preciso 
receber ajuda para aprender a: 

• relacionar as informações novas com os conhecimentos que já possuem sobre o assunto; 

• resolver as dificuldades de compreensão que encontram durante a leitura; 

• discutir os aspectos mais relevantes; 

• reorganizar as informações para recordar o que foi aprendido: marcar a página onde se encontra a 
informação; registrar a fonte pesquisada para que, caso necessário, se possa recorrer novamente a ela; 
sublinhar o que for relevante; fazer comentários na margem dos textos; anotar o que for preciso; resumir; fazer 
esquemas; fichamentos; paráfrases; ou mesmo ler outros textos que ajudem a compreender melhor o que está 
sendo estudado. 

                                                           
 Texto produzido por Carla Clauber e editado por Rosaura Soligo. 
1 LERNER, Délia. Preparar para a vida acadêmica por intermédio da leitura e da escrita. In: Seminário Internacional – curso Ler e escrever 
para estudar: uma análise didática.  Centro de Estudos da Escola da Vila. São Paulo, 10 e 11 de setembro de 1999.  



  

  

2 

Esses são procedimentos que, de certa maneira, apoiam a leitura e fazem da escrita uma poderosa ferramenta 
para aprender a estudar. Eles podem ser ajustados conforme a finalidade e o texto. 

 A seguir, estão destacados alguns dos procedimentos a serem trabalhados com maior ênfase na escola: 
 

 

Sublinhar ou grifar 

 Marcar no próprio texto as informações consideradas relevantes para poder recuperar rapidamente as 
informações, uma vez que as partes destacadas funcionam como guias durante a leitura. 

 Esse procedimento exige que o aluno perceba como o texto foi escrito, ou seja, que inicialmente tenha um 
panorama geral do texto, observando as partes que o compõem e como foram organizadas. Precisa 
compreender para que serve esse procedimento e saber que não é recomendável grifar parágrafos inteiros, 
pois isso impede que as principais ideias sejam identificadas rapidamente. Precisa saber também que nem 
sempre é necessário sublinhar palavras-chave em todos os parágrafos, pois às vezes há repetições de conceitos 
ou de várias explicações sobre o mesmo conceito, à exceção de casos em que o objetivo da leitura seja grifar 

as diferentes explicações dadas pelo autor sobre um mesmo conceito. 
 

Exemplo de texto com informações destacadas com grifos 
 

 
Figura 1: Grifo do aluno do 2º ano sobre as características do golfinho 

 

 

 

Escrever comentários na margem 

 Escrever informações na própria página do texto com a finalidade de “dialogar” com ele. O comentário pode 
ser o registro do que foi compreendido durante a leitura ou mesmo de uma dúvida que precisa ser esclarecida, da 
lembrança de outros textos já lidos ou de uma palavra que ajude a lembrar a ideia principal do parágrafo. Em 
todos os casos, são palavras ou frases significativas para o leitor. 

 Esse procedimento requer a escolha de palavras que de fato tenham muito sentido para o leitor. Assim, ao lê-
las depois, em outro momento, ele poderá identificar o porquê da escrita: se foi uma dúvida, uma discordância, 
descoberta ou uma palavra que sintetizou a ideia central no parágrafo. 
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Exemplo de comentários na margem 

 
Figura 2: Comentários de aluna do 5º ano indicando suas impressões sobre o texto 

 

 

Fazer anotações 
 

 Registrar em uma folha ou no caderno, para não esquecer, o que foi escutado, lido e pensado, garantindo a 
informação necessária para, ao retomar as anotações, recuperar o conteúdo da fala (uma aula ou palestra, por 
exemplo) ou do texto estudado. Podem ser utilizadas palavras-chave e abreviações, para agilizar a escrita. 

 Ao fazer anotações, a partir de uma exposição oral ou mesmo durante a exibição de um documentário, os 
alunos exercitam formas de coordenar a própria escrita com o ritmo do que está sendo escutado ou das 
informações visuais, quando se trata de um documentário. Ao propor aos alunos que façam anotações, é 
importante informar que não se trata de cópia e sugerir que eles deixem espaços em branco para que ao 
término (da aula, palestra, filme, depoimento etc.) seja possível complementar as informações e organizá-las 
em sínteses, esquemas, listas etc. As anotações a partir de um texto oral ou escrito favorecem priorizar 
informações, registrar o que foi entendido e eventualmente reconsiderar depois, analisar a evolução da 
compreensão sobre o assunto. É importante orientar os alunos para que sejam registrados o assunto, o autor 
(da fala ou do texto escrito) e a data, pois muitas vezes – por falta de orientação quanto à importância e à 
função dessas informações para recuperar futuramente o sentido delas e o contexto em que foram produzidas 
– as anotações ficam muito desorganizadas e, não raro, irrecuperáveis mais adiante.  
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Exemplo de boas anotações a partir de um documentário 

 
Figura 3: Anotações de um aluno do 3º ano sobre o sistema solar 

 

 

Escrever paráfrase 
 

 Reescrever o texto, utilizando outras palavras, sem modificar as ideias presentes na versão original. Nem sempre 
é uma tarefa muito fácil, dependendo da complexidade do texto, mas é possível reescrever (e inclusive ampliar ou 

reduzir) um trecho ou o texto todo, com as próprias palavras, sem alterar o sentido. 

 Para ensinar os alunos a parafrasear, é importante propor que eles primeiro façam isso oralmente, 
expressando com suas palavras o que leram no texto, de modo a poder ajudá-los a analisar se estão 
mantendo as ideias, se as estão modificando, se estão omitindo trechos ou fazendo acréscimos inadequados. 
Depois que aprenderem a produzir paráfrases oralmente com ajuda, poderão então escrever individualmente 
com mais facilidade.  
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Exemplo de paráfrase simples 

 
 

Figura 5: Paráfrase de aluna do 5º ano 

 

 

Elaborar esquema 
 

 Criar um diagrama (uma representação gráfica) para explicitar as ideias consideradas centrais em um texto. O 
esquema é um recurso que permite a visualização global e rápida do que o texto trata. É importante ensinar 
primeiro como fazer esquemas para depois ensinar a escrever resumos, porque saber esquematizar as ideias de um 
texto ajuda a resumir por escrito. Há diferentes formas de se fazer um esquema, que resultam em diferentes tipos 
de diagrama, mas em qualquer caso o importante é ensinar os alunos a colocar as informações numa hierarquia 
que explicite a ideia principal, seus desdobramentos no texto e a relação entre essas informações. Podem ser 
utilizados vários recursos, como chaves, setas e outros símbolos. 

 Para que os alunos aprendam a elaborar bons esquemas, é importante que leiam vários outros já prontos, mas 
que antes tenham a oportunidade de ler integralmente os textos que deram origem a eles, para que, tendo 
conhecimento do conteúdo, compreendam os critérios utilizados para dispor as informações do modo como foi 
feito. 
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Exemplo de um esquema bem simples 

 
 

Figura 7: Esquema elaborado por aluna do 5º ano sobre Floresta Tropical. 

 

 

Elaborar resumo 
 

  Reduzir o tamanho do texto original, priorizando as ideias consideradas principais.  

 Em seu livro “Estratégias de leitura”2, Isabel Solé argumenta que o resumo é elaborado com base naquilo que o 
leitor considera como ideias principais do texto e no conhecimento que já possui sobre o conteúdo tratado. 

Quando o leitor não consegue identificar quais ideias são centrais e quais são secundárias, ou mesmo quando 
não compreende bem o texto, tende a escrever frases justapostas e sem hierarquia de informações, o que 
geralmente não resulta num resumo. Para ensinar os alunos a resumir, é preciso que o professor faça junto com 
eles, assumindo a coordenação da atividade, identificando coletivamente o tema de cada parágrafo, as 
informações mais relevantes e as periféricas, as boas perguntas a serem feitas sobre o conteúdo, a relação 
entre as informações de um parágrafo e outro, as melhores formas de resumir sem “perder” nenhuma 
informação. 

                                                           
2 SOLÉ, Isabel. Estratégias de leitura. Porto Alegre: Artemed, 1998. 6ª ed. 
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Exemplo de resumo simples 

 
Figura 6: Resumo elaborado por aluna do 2º ano sobre o surgimento do sol. 

 

 

Organizar fichamento 
 

 Elaborar um registro organizado das informações mais relevantes de um texto (ou documentário). O fichamento 
contém informações sobre a fonte pesquisada, o nome do autor, o título da obra, a editora e o ano da edição. 
Nesse tipo de registro, as transcrições literais, quando existirem, devem vir sempre acompanhadas de aspas e com 
a indicação da fonte completa, inclusive o número da página. Os fichamentos que contêm apenas uma síntese 
dispensam aspas, mas devem apresentar a indicação completa da fonte. 

 Existem dois tipos principais de fichamento – bibliográfico e de leitura –, e a forma de organizar as 
informações depende de cada tipo. O fichamento bibliográfico apresenta uma descrição sobre o que é 
tratado na obra (livro inteiro, capítulo ou documentário), e o fichamento de leitura é uma síntese das principais 
ideias, seguida de comentários com interpretação pessoal. Em qualquer caso, para aprender a fazer um 
fichamento completo, é essencial que o aluno compreenda a razão de registrar o título da obra, o nome do 
autor, a edição e o ano da publicação. Portanto, além de ensiná-los a fichar, é preciso explicar que, em uma 
situação de estudo mais adiante, os fichamentos podem eliminar a necessidade de voltar ao texto original. Por 
isso, esses dados são fundamentais, podendo também ser citados, se for o caso, em textos que venham a ser 
escritos sobre o assunto estudado, sem a necessidade de pesquisar as fontes originais. 
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Exemplo de fichamento 

 
Figura 7: Fichamento elaborado por aluna do 5º ano sobre a biografia do artista Vitalino. 

 
 

Comparar textos 
 

 Relacionar dois textos (ou mais), identificando semelhanças e/ou diferenças em relação à temática, à estrutura 
ou ao gênero. 

 A comparação de textos exige uma leitura atenta e cuidadosa, pois nem sempre as informações que se 
complementam nos textos, ou as diferenças e semelhanças que se procura, estão explícitas e fáceis de 
reconhecer. 
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Exemplo de comparação entre textos para extrair informações complementares 
que não se repitam 

 
Figura 8: Registro de informações complementares a partir de dois textos sobre a Tartaruga Marinha 

 

Interrogar os textos 
 

 Formular perguntas que ajudem a compreender ou compreender melhor o conteúdo abordado nos textos e que 
podem ser feitas antes, durante ou depois da leitura. Quando feitas pelo professor, geralmente as perguntas são 
utilizadas para avaliar, isto é, para verificar o que foi ou não aprendido pelo aluno, e não para potencializar a 
aprendizagem. Entretanto, ensinar o aluno a fazer perguntas “para o texto”, o que significa que ele próprio terá 
de encontrar as respostas para as questões que formulou, é muito importante para que desenvolva uma posição 
ativa como leitor, o que, por sua vez, é essencial para todo estudante. O leitor que consegue “interrogar o texto”, 

levantar hipóteses sobre o que é tratado e depois buscar as respostas para o que deseja saber (no próprio texto 
ou em outros, caso o que está lendo não “responda”) é capaz de estudar sozinho e aprender muito por meio da 
leitura. 

 Diante de um texto predominantemente expositivo, que apresenta relações de causa-consequência, por 
exemplo, se o aluno formula questões sobre os fenômenos considerados como causas ou antecedentes de 
determinados acontecimentos e os próprios fatos enquanto efeitos, estará demonstrando que sabe interrogar o 
texto. Para que todos possam desenvolver essa capacidade e aprender por si mesmos a partir leitura, o 
professor precisará instigá-los e ajudá-los a dizer o que está explícito no texto e o que parece implícito, a 
contrastar as informações tratadas com o que já sabiam, a formular opiniões próprias a respeito do assunto, a 
“desconfiar” que pode não ter sido dito tudo (até porque nenhum texto diz tudo) e também que são capazes 
de complementar com o que sabem ou buscar informação adicional em outras fontes.  

Além desse tipo de trabalho, outras sugestões para desafiar e interessar os alunos são as seguintes: 

- Com conhecimento apenas do título (por exemplo, “Florestas devastadas”), eles devem elaborar 
questões sobre o conteúdo antes da leitura (a ser feita pelo professor ou por eles próprios). 
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- Com conhecimento do tema ou um breve resumo do conteúdo (por exemplo, “Esse texto conta que, 
em 1996, pesquisadores estudaram um meteorito chamado ALH 84001, encontrado na Antártida, 
que eles acreditam ter vindo de Marte há 15 bilhões de anos”), os alunos devem formular 
questões antes da leitura (do professor ou deles próprios) sobre o que o texto poderia tratar e, 
para isso, precisarão acionar tudo o que sabem a respeito dos planetas, dos meteoritos, de 
Marte, da Antártida... Evidentemente, quanto mais conhecimento prévio eles tiverem, maiores 
serão as possibilidade de elaborar hipóteses razoáveis, mas isso não é o que importa, pois o 
objetivo da proposta não é que adivinhem nada, mas que desenvolvam esse tipo de atitude 
investigativa diante de qualquer texto. 

- Após uma primeira leitura feita pelo professor de um texto que aborda um conteúdo novo ou que 
seja mais complexo do que o habitual, os alunos devem elaborar questões que orientem a leitura 
que farão em seguida e contribuam para a compreensão do assunto.  

Para que os alunos aprendam a interrogar os textos (e a si mesmos sobre o que sabem), é preciso 
experimentar, com ajuda do professor, e receber incentivo para agir desse modo cada vez mais e melhor. 
Esse procedimento requer uma atitude de ousadia diante do texto escrito (geralmente considerado um 

portador de verdades inquestionáveis) e também consciência do próprio conhecimento; portanto, não é 
uma conquista imediata. Será preciso que os alunos participem muitas vezes de atividades desse tipo – de 
início, como em qualquer atividade, sempre com ajuda do professor – para que possam incorporar esses 
procedimentos de leitura ativa ao seu estilo de leitor. 

 

Por fim, uma breve reflexão feita por Rubem Alves no texto “Perguntas de Crianças”:  

Mas o que é que as crianças querem aprender? Pois, faz uns dias, recebi de uma professora, Edith Chacon 
Theodoro, uma carta digna de uma educadora e, anexada a ela, uma lista de perguntas que seus alunos 
haviam feito, espontaneamente. "Por que o mundo gira em torno dele e do Sol? Por que a vida é justa com 
poucos e tão injusta com muitos? Por que o céu é azul? Quem foi que inventou o português? Como foi que os 
homens e as mulheres chegaram a descobrir as letras e as sílabas? Como a explosão do Big Bang foi 
originada? Será que existe inferno? Como pode ter alguém que não goste de planta? Quem nasceu 
primeiro, o ovo ou a galinha? Um cego sabe o que é uma cor? Se na Arca de Noé havia muitos animais 
selvagens, por que um não comeu o outro? Para onde vou depois de morrer? Por que eu adoro música e 
instrumentos musicais, se ninguém na minha família toca nada? Por que sou nervoso? Por que há vento? Por 
que as pessoas boas morrem mais cedo? Por que a chuva cai em gotas, e não tudo de uma vez?"  

(Folha / Sinapse de 24/09/2002 http://www1.uol.com.br/folha/sinapse/ult1063u107.shl ) ” 

 

A curiosidade natural das crianças e o desejo de aprender são pontos de partida para ensiná-las a estudar desde 
os primeiros anos de escolaridade, mesmo na Educação Infantil. Bastará estudar com elas, apoiá-las quando 
tiverem de “enfrentar” materiais que à primeira vista parecem difíceis, ajudá-las sempre que tiverem dificuldades, 
valorizar os avanços mesmo quando ainda pequenos, incentivar o empenho e a persistência – que são atitudes 
necessárias para todo estudante. E não será demais perguntar às crianças o que gostariam muito de aprender, 
para, sempre que possível, incluir essas ideias nas propostas de estudo. 
 

http://www1.uol.com.br/folha/sinapse/ult1063u107.shl

