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A distância que nos aproxima 
 

 “Só o desejo inquieto, que não passa, 
Faz o encanto da coisa desejada...” 

                            
Mario Quintana 

   
Prezado Cursista! 
 
Nossas primeiras palavras são de boas-vindas a esse curso a distância! Nosso desejo 
é que você se lance numa reflexão sobre essa distância que, na verdade, é bem o que 
nos aproxima.  Se reparar bem, você vai perceber que já estamos ao seu lado, cheios 
de uma energia criadora e motriz, prontos para o diálogo e entusiasmados por levá-lo 
a se movimentar conosco pelos caminhos de uma aventura fascinante chamada 
conhecimento. Estamos certos de que você sabe da importância de sua companhia 
nessa caminhada e de que você tem a noção do porque está ingressando nela. Para 
aquecer essa nossa conversa – início de muitas outras que irão ocorrer a partir de 
agora – vale lembrar a história de um certo menino, especial como todo menino e toda 
menina. Está escrito... 
 
O assentado no meio do mundo 
 
 Era uma vez um menino assentado no meio do mundo. Tudo o que ele fazia era 
ficar ali o tempo todo. Passavam-se os dias, vinham as noites e as noites passavam 
também. O menino sempre sem fazer nada, sem mover um braço, um dedinho sequer. 
 – Fico parado aqui porque não sei o que vim fazer neste mundo – dizia a si mesmo 
o menino, já que era sozinho ali, parado no meio do mundo. 
 Foi assim até que um dia o menino decidiu que iria construir um jardim. Levantou-
se, então, espalmou a poeira e começou a plantar e a replantar as flores e os arbustos que 
podia encontrar nas proximidades do lugar em que vivia. 
 Os dias continuavam indo e vindo. Vinham as noites e as noites partiam também. 
Embora o menino estivesse agora empenhado na construção do jardim, ainda continuava 
sem saber o que viera fazer. 
 – Fico aqui, trabalhando na construção do jardim, apenas porque não sei ainda o 
que vim fazer neste mundo. 
 O que se sabe é que o jardim do menino assentado no meio do mundo floresceu 
muitas vezes e continuou sempre a fazê-lo. O menino agora trabalhava bastante. 
Descobria sempre uma florzinha nova para ajeitar no seu jardim. Para alegrar o seu 
trabalho, passou a cantar... 
 Não demorou muito para que muitos pássaros, pequenos animais silvestres e toda 
sorte de borboletas coloridas, besouros e pirilampos se achegassem àquele lugar, 
transformando-o numa terra mágica, atraídos que eram pelo jardim do menino assentado 
no meio do mundo. 
 Mas, ainda assim, o menino era triste. Às vezes, em conversas com as criaturas do 
jardim, confessava: 
 – Permaneço aqui, na companhia das flores e de todos vocês, trabalhando sem 
pesas. Mas lamento por desconhecer o que vim fazer neste mundo. 
 – Nós lamentamos também, menino, por não termos a resposta para essa 
pergunta que o entristece tanto – falavam as criaturas do jardim. 
 No ir e vir dos dias e das noites, a vida do menino, a existência do jardim no meio 
do mundo assim transcorriam, quando começaram a aparecer por ali viajantes que, vindos 
de outros lados do mundo e ficando encantados com a beleza daquele lugar, paravam 
para descansar. A todos, sem exceção, o menino perguntava se não sabiam por acaso o 
que ele teria vindo fazer no mundo. O menino contava que era muito triste porque jamais 
havia encontrado a resposta. 
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 – A resposta que você procura é rara, menino. Lamentamos e nos entristecemos 
por não sabermos como ajudá-lo – era o que respondia a maioria dos que por ali 
passavam. 
 Vinham e partiam outros dias para dar lugar a noites outras que, por sua vez, 
permaneciam por pouco tempo. O jardim era todo fantasia. 
 Numa tarde que se ia perdendo no tempo, um pássaro pousou no ombro do 
menino assentado no meio do mundo. Ficou ali um bom tempo e cantou muitas vezes para 
alegrá-lo. Mas o menino era demasiado triste e a alegria não o abraçava. 
 Mais uma vez o pássaro cantou, convidando o menino a fazê-lo também. 
 – Cante comigo, menino, os seus cantos de plantar flores. 
 Cantos de trabalho o menino assentado no meio do mundo conhecia bem. Cantou 
uma, duas vezes e o pássaro se juntou a ele. 
 Entretanto, ainda que cantassem juntos o menino e o pássaro, não era a mesma a 
alegria dos dois. O menino do jardim se calou. Passou o pássaro do ombro às mãos e lhe 
disse a razão de sua tristeza: 
 – Fico parado no meio deste jardim, só porque não sei o que vim fazer neste 
mundo. Sabe, meu amigo pássaro, isso me aborrece muito... 
 O pássaro voou das mãos do menino e deu voltas em torno de sua cabeça. 
Depois, pousou sobre ela, falando ao menino que bem sabia o que ele tinha vindo fazer no 
mundo. 
 – Antes de você se assentar aí, menino, no meio do mundo, tudo era deserto. A 
vida era muito difícil. 
 – Mas e daí? Não entendo. O que tem isso com o que vim fazer no mundo? 
 – Você não vê? Você veio ao mundo para construir o jardim. Já parou para pensar 
na quantidade de flores que você plantou e na felicidade que trouxe a todas as criaturas 
que vivem perto de você? 
 – Quer dizer que eu vim ao mundo para... 
 – Para construir o jardim! – tornou, cheio de vida, o pássaro. 
 O rosto do menino agora era uma estrela assentada no meio do mundo. Ele havia 
descoberto, através do pássaro, o que tinha vindo fazer. 
 Hoje, o menino ainda permanece no meio do mundo e trabalha para manter o 
jardim sempre florido. Quem tem o coração limpo como água de mina e fica quieto por um 
tempo pode ver o menino, agora alegre, com um pássaro pousado no ombro. E também 
pode escutar as canções que os dois amigos cantam juntos. 
 
  Siu, siu, passarinho. 
  Siu, siu, sabiá. 
  Não deixa seu bem penar... 
  
Agora, o que queremos é olhar nos seus olhos e enxergar neles a silhueta desse 
menino curioso e ávido por fazer florescer o jardim construído no meio do mundo. Note 
que é alegre e entoa os seus cantos de trabalho ao lado dos amigos que se reuniram 
em torno dele. Nosso convite é para que construamos juntos um jardim de flores raras. 
Trabalhe, seja questionador, tenaz e apaixonado pelo que faz, assim como o menino 
assentado no meio do mundo...    Esforce-se conosco no cultivo de cada uma das 
disciplinas a que você terá acesso ao longo do nosso curso. Sabemos o que viemos 
fazer nesse mundo? Venha conosco, amigo Cursista, entre nós já não há mais 
distância! Nossa intuição é a de que viemos a este mundo para torná-lo um lugar 
repleto de maravilhosos jardins! 
 

Édimo de Almeida Pereira∗ 
Equipe NEAD 

                                                 
∗ Bacharel em Direito, Mestre em Letras, Professor Pesquisador do NEAD/UFJF, escritor com 
alguns livros publicados. O menino assentado no meio do mundo & outros contos (Funalfa 
Edições: 2003), de onde se extraiu a narrativa acima. 
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Prezado cursista, 

Há alguns séculos, os poetas defendiam a idéia do carpe diem, expressão latina que significa “aproveite o 
dia”. Eles diziam isso porque sabiam que o tempo é um bem precioso, tão precioso quanto esse tempo que 
você está tendo para cursar uma graduação a distância. Neste primeiro texto convidamos você a refletir 
um pouco sobre como usar o seu tempo de maneira eficiente e organizada ao  longo desse percurso em 
busca do  seu  crescimento pessoal,  sabendo que  fazer boas  leituras e buscar  conhecimentos é uma das 
melhores maneiras de “aproveitar o seu dia”. 
 

GERÊNCIA DO TEMPO E PLANEJAMENTO DE 
ESTUDO 

 
Anderson Luiz da Silva∗ e Rodrigo Toledo França∗ 

 
“Pare. Concentre-se. Afaste qualquer outro pensamento. 

Deixe o mundo que o cerca se esfumar no vago.” 
Italo Calvino 

 
No nosso cotidiano, em que muitas pessoas reclamam de não ter tempo para nada, talvez 
elas não saibam responder a si mesmas se estão realmente “aproveitando o dia”. São 
muitas as obrigações e as exigências por sucesso e realização. Contudo, nada disso é 
válido se nos falta o prazer e o engajamento naquilo que estamos fazendo. 
 
Será que estamos dispostos a aceitar o convite de Italo Calvino para pararmos, deixarmos 
de lado qualquer outro pensamento e nos concentrarmos nessa aventura da busca pelo 
conhecimento através de um curso superior? 
 
Este convite é dirigido exatamente a você, que está começando a percorrer o caminho da 
leitura, porque nossa epígrafe remete às primeiras linhas do romance Se um viajante numa 
noite de inverno, em que o escritor se dirige diretamente ao leitor, propondo-lhe um 
envolvimento total com a viagem escondida nas linhas de seu livro. Para isso, Calvino diz 
ainda ao leitor: 

“A porta, será melhor fechá-la; do outro lado, a televisão está sempre ligada. 
Diga imediatamente aos outros: ‘Não, eu não quero ver televisão!’ Fale mais 
alto, se eles não o ouvirem: ‘Estou lendo! Não quero ser perturbado!’ Com toda 
essa barulhada, pode ser que não o tenham escutado: fale mais alto, grite /.../ Ou, 
se preferir, não diga nada; esperemos que eles o deixem em paz.” 

 
Então, prezado cursista, está feito o convite. Caso queira aceitá-lo, saiba desde já que os 
objetivos deste trecho da viagem são:  
 

• Refletir sobre as peculiaridades dos procedimentos de leitura e escrita num 
curso a distância. 

 
• Sugerir estratégias para a administração do tempo e a organização dos 

materiais que serão utilizados ao longo do curso. 
                                                 
∗ Graduado em Letras pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Mestre e Doutor em Letras pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro. Professor bolsista do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFJF. 
∗ Bacharel em Comunicação Social e licenciado em Filosofia. Mestre em Ciência da Religião pela Universidade 
Federal de Juiz de Fora. Professor do Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora e da Universidade Salgado de 
Oliveira de Juiz de Fora. 
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1.  O VIAJANTE: VOCÊ 
 
Se este é o seu primeiro curso na modalidade a distância, certamente ainda terá tempo para 
se familiarizar com o estilo do material de cursos dessa natureza. Além disso, você vai 
perceber quantas informações estão disponíveis para serem transformadas em 
conhecimento. Contudo, não basta apenas ler os textos e acreditar que isso é suficiente 
para aprender. Um jornal diário ou uma revista semanal trazem informações simples, que 
informam sobre fatos que acontecem na sociedade. Nesse caso, sim, basta uma leitura 
rápida para que você tome conhecimento do que está ocorrendo.  
 
No nosso caso é diferente. Não basta ler, é preciso estudar os textos e isso significa: 
compreender o que se lê, relacionar um tema com outros, identificar as idéias defendidas 
pelo autor, comparar os assuntos com outros, e assim por diante. Enfim: é preciso investir 
um bom tempo em cada unidade de estudo. Investir o seu tempo vai exigir de você algumas 
habilidades e uma boa dose de disciplina. Caso contrário, você estará perdendo tempo, sem 
obter um resultado adequado. 
 

Você tem a oportunidade de fazer um curso superior, o qual lhe permitirá 
crescer, pessoal e profissionalmente. Alguns podem até pensar que é possível 
fazer de “qualquer jeito”, afinal não há um professor por perto para cobrar, 
nem para aplicar prova ou tomar a lição. Engana‐se você, ao achar que não é 
preciso dedicação. Não caia nessa cilada. Assim, para que você possa obter 
sucesso, pense no seu curso como uma espécie de investimento. É como se 
você colocasse um dinheiro no banco todo mês e, ao final, pudesse utilizá‐lo 
para comprar um bem com um valor bem maior do que aquele que você 

poderia pagar hoje. Mas, perceba, o dinheiro no banco é guardado aos poucos 
e, a cada mês, vai aumentando, até se tornar uma quantia que você não podia 

nem imaginar. Quando fazemos um curso a distância, não podemos ter a 
ilusão de que imediatamente teremos uma quantia de conhecimentos 

adequada ao material que recebemos. 

 
  
Mesmo à distância, todos podem aprender e têm capacidade para isso, mesmo que não 
haja uma pessoa por perto para cobrar. A medida do seu aprendizado será a sua dedicação, 
a sua disciplina, a sua vontade de aprender e de superar as dificuldades, a sua inteligência 
em criar estratégias para aproveitar bem o tempo e, sobretudo, o comprometimento consigo 
mesmo. Veja, por exemplo, o caso do escritor José Saramago. Ele já ganhou o Nobel de 
literatura, ou seja, já foi considerado o melhor escritor do mundo. No entanto, tudo que ele 
sabe e coloca nos seus textos ele aprendeu sozinho. Ele é de origem pobre e só estudou 
até o segundo grau (atual ensino médio). No entanto, sempre se dedicou à leitura de livros 
sobre os mais diversos assuntos. Hoje, suas obras de literatura abordam os mais variados 
temas, sem que ele os tenha estudado em uma faculdade. Saramago se tornou quem é 
“sozinho”. Certamente, isso exigiu dele muita disciplina e muita vontade. Isso é o que você 
precisa para transformar as várias moedas contidas em cada material em uma fortuna que 
lhe abrirá novos caminhos e que jamais poderá ser roubada. 
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É claro que você pode até se lamentar, dizendo que gostaria de ter tido mais oportunidades 
na vida e que gostaria de freqüentar uma faculdade. Mas, se esse curso a distância foi o 
que chegou até você, será que desprezá-lo e fazê-lo de “qualquer jeito” não seria desprezar 
a chance que a vida está lhe dando e que você tanto esperava? Não se engane, achando 
que em uma faculdade presencial o professor ensina tudo ao aluno. A diferença entre os 
profissionais que vão ser formados num curso superior depende muito mais dos alunos do 
que dos professores. Quem vai além daquilo que é dado em sala de aula, ampliando os 
conhecimentos através de outras fontes e experiências, esse é que será o bom profissional 
e obterá sucesso. O professor, numa graduação presencial, realiza o mesmo papel deste 
material que está em suas mãos. Evite lamentar o que não teve, transformando aquilo que 
tem, através do trabalho, no seu maior tesouro. 
 
É muito difícil ensinar alguém a estudar, pois cada um cria a sua maneira de aprender. Na 
verdade, não existem regras fixas que garantam, com cem por cento de certeza, o sucesso 
no estudo e a compreensão do conteúdo. Podemos, entretanto, dar algumas dicas que vão 
lhe ajudar a construir o seu conhecimento e acumular o seu tesouro. Neste sentido, o Guia 
de Estudo se constitui, juntamente com este texto, em um material de leitura indispensável 
para você. 
 
Para começar, elabore um calendário de estudos. Estabeleça um horário fixo no seu dia 
para fazer as leituras e as tarefas. Isso é importante para que você crie um compromisso 
com o seu curso. É como se você estivesse na sala de aula naqueles horários que você 
determinou. Deixar de estudar naquele horário para assistir à novela é como se você 
estivesse faltando à aula. Certamente precisará recuperar o tempo perdido. A quantidade de 
tempo que você vai separar por dia depende da sua disponibilidade, mas o interessante 
seria algo em torno de três horas diárias.  
 
O tempo diário pode, ainda, ser dividido. Cada dia da semana será para estudar um texto 
(unidade) diferente do material e para fazer as atividades correspondentes que nós vamos 
sugerir no próximo texto (Unidade 2). Mas, se você não gosta de ficar em um mesmo 
assunto, pode, a cada dia, reservar uma hora para cada texto. Por exemplo: você estuda na 
segunda-feira as unidades 1 e 2; na terça-feira, as unidades 3 e 4; e, assim, 
sucessivamente. Na semana seguinte, você retoma, na segunda, as unidades 1 e 2, 
repetindo a seqüência. Mas você também pode ir direto. Começa pela unidade e estuda até 
terminá-la, fazendo todas as atividades, nem que para isso você gaste a segunda, a terça e 
a quarta. A vantagem, nesse caso, é que, quando passar para o próximo texto, terá a 
certeza de que realmente entendeu o anterior. Você é quem decide qual o tipo de 
cronograma vai adotar e qual é o mais adequado ao seu jeito de estudar. Mas não se 
esqueça: o importante é estabelecer um horário fixo para o estudo e ter disciplina para 
cumpri-lo. 
 
Além do estabelecimento de um horário fixo, é importante, ainda, a escolha de um local 
adequado para o estudo. Se na sua cidade existe uma biblioteca municipal, por que não se 
dirigir a ela para estudar? Isso faz com que você associe aquele ambiente ao estudo. Então, 
é como se você estivesse indo à faculdade todos os dias. Mas você pode optar pela sua 
casa. Procure, entretanto, estabelecer um clima de seriedade e uma postura de estudo. Em 
qualquer dos casos, em casa ou na biblioteca, escolha sempre um lugar organizado, limpo e 
bem iluminado. Evite estudar deitado na cama, pois isso fará mal para a sua coluna e o 
estudo pode acabar virando soneca, ainda mais se você decidir estudar depois de um dia de 
trabalho. Procure sempre estudar sentado e com uma mesa à sua frente, para que você 
possa colocar todo o material de que precisa à sua vista.  
 
Cuide, ainda, para que o ambiente no qual você vai estudar seja silencioso. Avise as 
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pessoas que naquele horário você está estudando, para que não interrompam o seu estudo. 
Explique a elas que o seu crescimento depende disso. Todas essas são formas de mostrar 
comprometimento com a educação a distância. Além disso, providencie para que o 
ambiente seja bem iluminado. Um investimento interessante é uma lâmpada de mesa, de 
preferência branca. Ela não custa muito caro e vai lhe permitir maior conforto na hora de 
estudar. Lembre-se de que você é o maior responsável pelo seu resultado. Se você mostrar 
que está comprometido, as pessoas vão entender. E se algumas não entenderem, não as 
recrimine e nem fique chateado com elas. Apenas pense e acredite que o seu esforço vai 
trazer para você uma vida melhor.  
 
Finalmente, nunca se esqueça: nada cai do céu e o conhecimento de nenhum gênio da 
humanidade nasceu com ele. Todos trabalharam muito e se dedicaram. Por isso, alegre-se 
ao abrir mão, por um tempo, de muitas coisas de que você gosta. O seu ganho será 
proporcional ao quanto você se doar para aquilo que está fazendo. 

Não pense que, a princípio, você vai compreender tudo. Você vai 
encontrar dificuldades pela frente. Mas, lembre‐se, as torres altas 
começam pela base. E nesse nosso percurso, a base é a leitura. Para 
quem estuda a distância, a leitura será a melhor companheira. Ela 

fará parte do nosso dia‐a‐dia. A leitura será a nossa grande escola e a 
nossa fonte de conhecimento. 

 
2.  A PASSAGEM: LEITURA 

 
Então, agora vamos parar para pensar um pouco sobre a leitura, começando com uma 
experiência simples: faça um resumo mental de um dia comum da sua vida, tentando 
visualizar todas as atividades que você desenvolve ao longo do dia, desde a hora em que 
acorda até quando vai dormir. Repare como a leitura está presente em grande parte do seu 
dia. Quando pega um ônibus, você lê a placa indicando para onde ele vai; quando assiste a 
um filme sem dublagem, lê as legendas; lê as correspondências que chegam a sua casa e 
os panfletos de propaganda que recebe quando anda pelas ruas; ao receber uma 
mensagem pelo celular, pratica também a leitura.  
 
Isso acontece porque vivemos em uma sociedade letrada, ou seja, um mundo em que as 
pessoas usam diariamente a escrita e a leitura para se comunicar e organizar a vida em 
comum. Como você faz parte desse mundo, sabe ler e pratica a leitura na sua vida 
cotidiana, pode estar se perguntando: por que preciso parar e refletir sobre a leitura, se já é 
uma atividade comum em minha vida? Acontece que existem várias maneiras diferentes de 
ler, diversas situações em que precisamos utilizar nossas habilidades de leitura, 
dependendo do que e para que lemos. Por exemplo, se vamos estudar para uma prova, não 
podemos ler o material do mesmo modo que lemos uma revista ou um jornal no consultório 
médico enquanto esperamos o atendimento. Nosso objetivo agora é refletir exatamente 
sobre essa diferença, ou seja, pensar sobre o fato de que, para estudar, devemos empregar 
formas de leitura mais cuidadosas do que aquelas que usamos em algumas atividades mais 
corriqueiras do nosso dia-a-dia. 
 
O primeiro passo, nesse sentido, é retomar algumas idéias que já discutimos anteriormente: 
disciplina e organização. Isso é importante porque, ao longo do curso, haverá momentos em 
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que você vai ter várias matérias para estudar, e para cada uma delas mais de um texto. 
Numa situação desse tipo, podemos ficar angustiados e ansiosos para dar conta de todas 
as leituras, querendo aproveitar todos os minutos disponíveis para estudar, mas devemos 
tomar cuidado para não nos perdermos. Quanto a isso, já falamos também sobre a 
importância da divisão do tempo diário para o estudo. Mas será que basta simplesmente 
organizar o tempo para ter a garantia de que não vamos nos perder nas leituras e que elas 
serão proveitosas? Esse é um passo importante, mas vejamos alguns outros cuidados 
específicos em relação aos tipos de textos com os quais vamos trabalhar. 
 
Antes de mais nada, é preciso avaliar o grau de dificuldade dos textos que serão lidos. 
Pela sua experiência ao longo das matérias, você será capaz de perceber, no momento de 
estudar, quais textos ou autores são mais complexos e, portanto, vão exigir que você faça 
uma leitura mais cuidadosa; por outro lado, também vai perceber quais são menos 
complexos, cujos assuntos você domina mais e, portanto, poderá ler com mais 
tranqüilidade. Por que é importante fazer essa avaliação? Para que você faça um 
planejamento mais seguro sobre como e quando ler um ou outro texto.  
 
Vamos imaginar uma situação em que você tenha dois textos para estudar, cujas 
características são as seguintes: o primeiro é um pequeno artigo de 5 páginas, e trata de um 
assunto que você domina bem; o segundo é um trecho de 20 páginas de um livro, e trata de 
um assunto sobre o qual você tem um conhecimento não tão bom assim. Nessa situação, a 
escolha aparentemente mais adequada seria começar pelo segundo texto, não é mesmo? E 
deixar para depois o primeiro, pois seria “mais fácil”. Mas lembre-se do fator tempo. Quais 
horários você estabeleceu para estudar? Se o tempo disponível hoje é de apenas 1 hora, 
vale a pena começar pelo segundo texto, que tem 20 páginas? Vai ser possível ler, fazer 
anotações, voltar atrás quando for necessário, nesse curto período de tempo? Se você 
começar a ler e não puder chegar ao fim do texto, provavelmente, quando retomar a leitura 
num outro dia, terá perdido “o fio da meada”, e terá que repetir o trabalho que já teve 
anteriormente, ler o início do texto outra vez para recuperar as principais idéias, enfim, vai 
executar o mesmo trabalho duas vezes, desnecessariamente. Neste caso, não seria melhor 
começar pelo texto menor e aproveitar com mais eficácia o tempo disponível? Repare que o 
tempo de 1 hora seria suficiente para ler e fazer anotações sobre ele, por ser um texto curto. 
Portanto, a questão é saber fazer as escolhas certas para otimizar o tempo disponível e 
evitar ter que refazer a mesma atividade, ou seja, evitar perder tempo. 
 
A propósito, repare que no parágrafo anterior empregamos uma palavra importante: 
anotações. Não se esqueça disso ao ler com o objetivo de estudo. Quanto mais longo e/ou 
mais complexo o texto, maior é a probabilidade de não conseguirmos reter na mente todas 
as informações importantes quando chegarmos ao final da leitura. Por isso, os grifos e as 
anotações de passagens mais difíceis podem ajudar a fixar melhor o conteúdo da leitura. 
Mais adiante, apresentaremos informações mais detalhadas sobre algumas técnicas que 
você poderá usar para organizar suas anotações sobre os textos. 
 

Por enquanto, lembre‐se do seguinte: ler 
superficialmente, sem anotações, sem cuidado, é o 
que fazemos quando simplesmente passamos o 

olho por um jornal ou revista, sem maior interesse 
nos assuntos; e esse não é o caso de um aluno 

universitário, não é mesmo? 
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Nosso objetivo fundamental, na vida acadêmica, é compreender, entender o conteúdo dos 
textos, por isso as anotações vão nos permitir visualizar o “esqueleto” das informações, ou 
seja, aquilo que é mais importante. Lembre-se de que, num texto, existem hierarquias, isto 
é, informações mais relevantes e outras menos. No momento do estudo, é importante 
estabelecer essa hierarquia, para que você possa se concentrar naquilo que é mais 
importante.  
 
Vale a pena lembrar, também, que entender é muito diferente de decorar informações. Em 
alguns casos, pode até ser importante memorizar certos conhecimentos, como, por 
exemplo, as fórmulas com as quais vamos lidar constantemente. Mas é importante lembrar 
que, mesmo nestes casos, precisamos procurar entender como elas funcionam, para que 
servem, em quais situações podem ser aplicadas, com quais outras podem ser 
relacionadas. Ou seja, devemos buscar o máximo de entendimento sobre tudo que faz parte 
do nosso estudo, para não sermos meros repetidores de informações, para sermos capazes 
de aplicar nossos conhecimentos nos momentos certos e relacionar as informações entre si 
de forma coerente. 
 
Outro fator importante, que pode auxiliar muito para que sua leitura seja mais proveitosa, é o 
uso de dicionários. Nesse caso, a voz do povo não é a voz de Deus, porque o dicionário 
não é o “pai dos burros”, como diz o provérbio. Muito pelo contrário, demonstra a inteligência 
de quem o consulta, porque revela que a pessoa está preocupada com algo muito 
importante, sobretudo no caso de um estudante universitário: o sentido preciso das 
palavras. Em muitos textos, se não entendermos com exatidão o que significa um 
determinado conceito, corremos o risco de comprometer todo o entendimento do conteúdo. 
Por outro lado, quando vamos escrever, também devemos tomar o mesmo cuidado, ou seja, 
não empregar palavras se não tivermos certeza de que o seu sentido está adequado para o 
contexto.  
 
Observe que até este momento discutimos a leitura considerando que teremos diante de 
nós textos específicos, que serão os materiais de estudo apresentados durante o seu curso 
de graduação. Procuramos conversar sobre aspectos importantes que nos ajudarão a 
organizar o nosso processo de leitura desse material. Considerando que nossa preocupação 
é obter conhecimentos a partir da leitura, poderíamos perguntar se é apenas da leitura de 
textos que vem o conhecimento necessário para que um aluno tire o melhor proveito do 
curso e amplie ao máximo sua formação. Certamente, podemos responder que há outras 
tantas formas de aquisição de conhecimento, disponíveis em nosso mundo, e que toda 
forma de conhecimento que venha a enriquecer nossa formação é válida. O próximo passo 
do nosso percurso será a reflexão sobre essas questões. 

Se você quiser aproveitar mais ainda o seu tempo com boas 
leituras, existem vários autores da nossa literatura que farão 
você se emocionar e refletir sobre as mais variadas questões. 
Procure conhecer alguns romances de autores como Machado 
de Assis, Guimarães Rosa e Roberto Drummond; contos de 
Rubem Fonseca, Ligia Fagundes Telles e Clarice Lispector; 
crônicas de Luis Fernando Veríssimo, Carlos Heitor Cony e 
Rubem Braga; e poesias de Carlos Drummond de Andrade, 

Manoel de Barros e Vinícius de Moraes. 
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3. O ITINERÁRIO: MUITAS ESTAÇÕES 
 

Vamos começar com uma constatação: começamos a ler um texto mesmo antes de ler. 
Como assim? Parece estranha essa afirmação, não é? Vamos refletir um pouco mais sobre 
ela, então. O processo funciona da seguinte maneira: quando vamos ler sobre algum 
assunto, mesmo antes de começar a ler, criamos nossas próprias suposições sobre aquele 
novo conhecimento que vamos adquirir. Isso acontece porque, mesmo sem ainda ter lido o 
texto, a nossa experiência de vida possibilita que tenhamos alguma informação, mesmo que 
vaga, sobre o assunto. Podemos denominar essa experiência de conhecimento prévio. É 
como se nos perguntássemos se o que vamos encontrar no texto confere com o que já 
sabemos sobre o assunto, se vai nos acrescentar algo de novo, se vai contradizer o que já 
sabemos – ou imaginamos saber – sobre o tema. Agora podemos retomar a afirmação que 
parecia estranha e verificar que, realmente, começamos a ler antes mesmo de ler, ou seja, 
já entramos em diálogo com o assunto de um texto quando usamos nosso conhecimento 
prévio para pensar sobre o tema da leitura. Considerando isso, você concorda que, quanto 
maior o nosso conhecimento prévio sobre o assunto, mais proveitosa será a leitura do novo 
texto?  
 
Por isso, é muito importante que você disponha dessas informações para dialogar com os 
textos que vai ler. Lembre-se de que falamos sobre o dicionário, que é uma fonte de 
consulta no momento da leitura. Do mesmo modo, seus conhecimentos prévios formam um 
tipo de dicionário mental que você levará consigo e poderá acionar sempre que for fazer 
uma nova leitura. E do mesmo modo que os dicionários aumentam de tamanho conforme 
novas palavras vão sendo criadas na língua, seu dicionário mental vai sendo ampliado à 
medida que você vai adquirindo novos conhecimentos e armazenando em sua mente. Seu 
conjunto de conhecimentos prévios, seu dicionário mental também pode ser chamado de 
repertório. É isso mesmo, assim como os cantores têm repertórios de músicas, todas as 
pessoas têm seu repertório de informações, que serão muito úteis no momento da leitura de 
novos textos. Estes novos textos, por sua vez, depois de lidos e entendidos, serão também 
armazenados, ampliando permanentemente o repertório.  
 
Agora cabe, então, uma outra pergunta: como faço para ampliar meu repertório? Que tipo 
de informação serve? Há alguma informação melhor e outra pior? Para responder a essas 
questões, reflita sobre o que você espera da sua formação ao longo do curso universitário. 
Olhe alguns anos à frente e imagine não só que tipo de profissional, mas sobretudo de 
pessoa, você quer ser. Como você vê a profissão que escolheu? Que sentido ela tem no 
mundo? Você pode se limitar apenas a informações técnicas ou precisa saber se posicionar 
como profissional diante de questões éticas, políticas, econômicas, sociais? 
 
Ao refletir sobre essas questões, você poderá perceber que, por mais específico que seja 
um curso superior, aparentemente restrito a determinada área do saber, o estudante que 
deseja uma boa formação precisa estar atento a tudo que acontece ao seu redor. Isso 
porque, assim como o homem não é uma ilha, o bom profissional também não é. Precisa 
compreender como funciona a sociedade em que vive, as necessidades das pessoas, os 
problemas, enfim, a cultura da qual faz parte. Qualquer que seja o seu curso, você pode 
confirmar a importância dessas questões observando os profissionais de destaque, 
reconhecidos como pessoas importantes e que fazem a diferença na carreira que 
escolheram. Repare que, quando essas pessoas concedem entrevistas, por exemplo, a um 
jornal, revista ou programa de televisão, sabem falar de vários assuntos. É por isso que 
fazem a diferença. Para tomarmos um exemplo de ampla divulgação, vejamos o caso do 
jogador de futebol Rogério Ceni, atualmente goleiro do São Paulo. Ao assistirmos a uma 

9 
 



Módulo de Acolhimento UAB/UFJF 2008 
 

entrevista sua, esperamos que ele entenda de futebol, porque essa é a sua profissão. Mas o 
que o diferencia dentre os jogadores é o fato de ele demonstrar conhecimento não só sobre 
o futebol, mas sobre diversos assuntos relativos à economia, política, problemas sociais do 
Brasil, dentre outros. Por isso, trata-se de um profissional muito respeitado e elogiado, 
porque tem aquilo que comumente chamamos de “cultura geral”. Ou seja, tem um dicionário 
mental muito bom, um repertório de leituras muito amplo, o que lhe permite discutir vários 
assuntos com profundidade. 
 
Quando falamos de repertório de leituras, não precisamos considerar apenas a leitura de 
textos escritos. Vamos ampliar um pouco o conceito de leitura neste momento, e, para isso, 
pensemos na seguinte questão: quando lemos, transformamos as palavras em informações, 
interpretamos essas informações para armazená-las em forma de conhecimento. Observe 
que fazemos o mesmo quando estamos diante de um desenho, uma pintura, um filme ou 
uma música. Olhamos as imagens, assistimos ao filme e ouvimos a música, interpretamos 
os significados e armazenamos o conhecimento adquirido. Pois bem, estamos lendo! A 
partir desse momento, então, podemos pensar que a leitura engloba também outras formas 
além das palavras escritas – imagens, sons, gestos, cheiros – enfim, tudo que podemos 
perceber com os nossos sentidos, e que interpretamos para transformar em conhecimento. 
Lembre-se de que tudo isso faz parte do nosso repertório, e para aumentá-lo não devemos 
nos limitar à leitura de textos, mas buscar todas as informações disponíveis no mundo que 
nos cerca. 
 
Por isso é importante que você não se iluda achando que sua formação será adquirida 
apenas estudando o material teórico que será apresentado a você durante seu curso. Essa 
é uma das etapas da construção de seu repertório. Se você pretende ser uma pessoa bem 
formada, deve ir além, buscar ampliar cada vez mais o repertório com outras informações. 
Retomando aquela idéia da sua formação como uma poupança para o futuro, a grande 
vantagem agora é que o custo do aumento do repertório é muito pequeno, e pode render a 
você muitos lucros no futuro. Ou seja, é o chamado “negócio da China”.  
 
Você já reparou como existe uma quantidade enorme de informações disponíveis em nosso 
dia-a-dia, e muitas delas de graça? Basta andar pela rua, e observar ao nosso redor com 
um pouco de atenção, que já estamos aumentando nosso repertório: lendo as notícias 
expostas em jornais e revistas nas bancas, atentando para a arquitetura, prestando atenção 
a algum tipo de manifestação popular que esteja acontecendo e procurando entender os 
motivos. Em casa, em nossas atividades cotidianas mais comuns, também temos, a um 
baixíssimo custo, muitas oportunidades boas, se estivermos atentos e fizermos boas 
escolhas. Por exemplo, procurando assistir a bons programas na televisão e a bons filmes. 
Nossa música popular, que é riquíssima em qualidade, também é uma fonte inesgotável de 
beleza e de reflexões sobre o mundo.  
 
Há, ainda, palestras e congressos, que são eventos importantes para a troca de idéias, em 
que muitas vezes são apresentadas opiniões diferentes sobre um mesmo tema, permitindo-
nos tirar conclusões, questionar, debater. Além disso, considere a possibilidade de 
freqüentar teatros, museus, fazer excursões a lugares importantes, como cidades históricas. 
É claro que essas atividades nem sempre são possíveis, porque muitas vezes têm um custo 
além das nossas posses. Mas há a alternativa da internet, em que você pode facilmente 
visualizar obras que estão em museus, percorrer virtualmente locais importantes de todo o 
mundo, conhecer monumentos, assistir a vídeos de fatos históricos relevantes, enfim, 
dispor, a um custo muito baixo, de informações que ampliarão seu repertório.  
 
Ao pesquisar na internet, entretanto, precisamos ter alguns cuidados, para que possamos 
adquirir informações confiáveis. Nessas pesquisas, utilize o bom senso. Procure realizar 
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suas pesquisas em sites oficiais como, por exemplo, aqueles de universidades, de órgãos 
governamentais – como IBGE, IPEA, Ministérios, Prefeituras e Secretarias de Governo 
Estaduais e Municipais. Ao invés de digitar suas buscas no google, prefira a versão 
acadêmica deste site – http://scholar.google.com.br –, pois neste caso os resultados 
remetem sempre a textos acadêmicos, como artigos, resenhas e teses, o que vai 
proporcionar uma base mais sólida para sua pesquisa. Vale a pena também você se 
habituar a visitar a Wikipedia – http://pt.kikipedia.org –, uma enciclopédia virtual colaborativa. 
Ainda sobre esse tema, é interessante consultar o site http://www.itaucultural.org.br. Na 
página principal, há uma entrada para “enciclopédias” específicas das seguintes áreas: arte 
e tecnologia, artes visuais, literatura brasileira, teatro e super 8. Quanto aos dicionários, 
também é possível encontrar vários deles disponíveis on-line. O site http://www.dicionarios-
online.com oferece links para dezenas de dicionários, além de gramáticas e manuais sobre 
os mais diversos temas. Ao realizar pesquisas na internet, não se esqueça de anotar 
corretamente o endereço do site e a data em que você pesquisou as informações, pois 
esses dados devem ser informados nos trabalhos acadêmicos que usam a internet como 
fonte de pesquisa. 
 
Não despreze nada, pois a TV possui também bons programas que podem ser úteis para as 
prosas de viagem. Por exemplo, Observatório da Imprensa e Roda Viva, da TVCultura; 
Globo Repórter e Ação, da Rede Globo; Domingo espetacular, da Record; Debate, da MTV, 
SBT Repórter, do SBT. 
 
Além disso, embora a maioria dos filmes exibidos na TV sejam norte-americanos, vale a 
pena assistir às produções do cinema brasileiro, que, além da qualidade artística, refletem 
sobre importantes questões nacionais. 
 
 

4.  A BAGAGEM: ORGANIZAÇÃO  
 
Você, ao longo deste texto, já percebeu a importância de criar um ambiente apropriado para 
os estudos e de estabelecer um horário fixo para as suas atividades. Além disso, você já 
conheceu a importância da leitura e da busca de outras fontes para ampliar o seu 
conhecimento. Vamos dedicar, agora, algumas palavras a um outro aspecto fundamental 
para se aprender a distância: a organização do seu material de estudo. 
 
Ao ler um texto, você produzirá um material próprio, que explicaremos no próximo texto. Da 
mesma forma, ao buscar outras fontes de conhecimento, você poderá obter recortes de 
jornais, fotografias, resumos de filmes, letras de música, impressos da internet, e assim por 
diante. É importante que você mantenha todo esse material sempre à mão e em um lugar de 
fácil acesso, para que não perca tempo ao procurá-los.  
 
Algumas sugestões são válidas para que você aprenda a organizar o seu material. Uma 
delas é utilizar pastas para os materiais impressos, e pastas e arquivos no computador para 
materiais digitalizados. Faça o seguinte: (1) para cada novo módulo de estudos, compre 
algumas pastas (existem as tradicionais de papelão e com elástico e outras mais modernas, 
em plástico e em formato L), uma para cada unidade do módulo; (2) cole uma etiqueta em 
cada pasta, no alto e à direita, informando o título da unidade – procure sempre colocar nas 
etiquetas informações que lhe permitam saber o que poderá encontrar naquela pasta; (3) 
guarde, em cada pasta, todos os materiais produzidos por você – o resumo, o fichamento e 
a resenha da unidade de estudo –, bem como todos os outros materiais adquiridos que 
estejam relacionados àquele assunto; (4) faça uma relação, numa folha que ficará sempre 
em primeiro lugar na pasta, de todo material contido nela – tudo que for acrescentado deve 
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ser anotado nessa folha. 
 
Além de pastas para cada unidade do módulo, você pode ainda separar algumas pastas 
para temas que lhes atraiam a atenção. Por exemplo: quando alguém faz um curso de 
pedagogia, pode começar a se interessar pela temática da educação especial, guardando 
tudo que estiver relacionado ao assunto, como matérias recortadas de jornal, resumo de 
filmes interessantes, informações sobre livros que tratam do assunto etc. Por outro lado, 
alguém que faz um curso de matemática pode se interessar pelos jogos matemáticos, 
passando a fazer uma coleção de jogos que aparecem em jornais, de notícias sobre novas 
descobertas científicas, e assim por diante. É interessante, ainda, separar uma pasta na 
qual você coloque apenas aqueles textos que pretende ler futuramente, resenhas de livros 
ou informações sobre filmes que pretende ver, bem como programas de peças de teatro que 
lhe interessam etc. 
 
A mesma dica sobre organização vale, também, para os trabalhos digitalizados, ou seja, 
aqueles que foram feitos no computador. Isso ajudará a localizar o material no interior da 
máquina. Para isso, crie uma pasta com o seu nome. Dentro dessa pasta, crie uma pasta 
para cada módulo e, dentro, dessa última, uma pasta para cada unidade trabalhada. Nas 
pastas de cada unidade, você pode guardar os trabalhos produzidos, sem contar que você 
pode digitalizar as outras informações que buscou para complementar o seu conhecimento 
sobre o texto. Você pode criar, ainda, dentro da pasta com o seu nome, uma pasta para 
resumos de filmes que pretende ver e outra para resumo de filmes já vistos – faça pequenos 
arquivos nos quais você escreva o resumo da história, os nomes dos atores principais e as 
outras informações relevantes. Finalmente, você pode criar uma pasta para guardar 
informações sobre livros que você pretende ler futuramente e outra onde você pode guardar 
os atalhos de sites mais interessantes, sem contar pastas específicas para temas que lhe 
interessam mais. 
 
Mas fique atento ao seguinte: quando for criar uma pasta ou um arquivo no computador, 
escolha bem o nome que vai dar a eles. Procure sempre colocar um nome que contenha o 
assunto geral daquele arquivo ou daquela pasta, de modo que você saiba exatamente onde 
encontrar cada coisa. Em vez de colocar um nome como “unidade um”, coloque, por 
exemplo, “resumo sobre gerência do tempo e planejamento de estudo”. Perceba que o título 
já informa o conteúdo. Com isso, você ganha tempo, não precisando abrir o documento para 
saber do que se trata. Enfim, a organização será sempre fundamental, porque você pode ter 
certeza de que muito material será produzido. Pois, como veremos a seguir, a melhor forma 
de estudar é escrever. 
      
  

5.  O DIÁRIO DE VIAGEM: ESCRITA  
 
Engana-se quem pensa que estudar um texto é a mesma coisa que ler um texto. Na leitura 
de um texto, a quantidade de informações que absorvemos é muito pequena, ainda mais se 
o texto for relativamente longo. Faça a experiência de ler uma reportagem de três ou quatro 
páginas em uma revista. Em seguida, tente lembrar o que você leu e observe quantas 
informações você reteve. Certamente, você verá que, no máximo, lembrará do assunto geral 
do texto, mas não conseguirá dizer, por exemplo, quais são os argumentos do autor, ou 
mesmo não se lembrará de todos os exemplos que ele deu. É por isso que estudar o texto 
exige muito mais do que uma simples leitura.  
 
No próximo texto, vamos sugerir que são necessárias pelo menos quatro leituras para que 
possamos compreender realmente a mensagem de um texto. Portanto, sugerimos que você, 
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no seu planejamento, programe-se para essas leituras. Mas isso não significa apenas 
acompanhar com os olhos o conteúdo do texto. É fundamental que as leituras sejam 
acompanhadas de anotações sobre os pontos mais importantes e da produção de alguns 
exercícios. Esse tipo de atividade visa ao aprimoramento de sua capacidade de produção 
textual e deve se tornar uma rotina para o estudo de qualquer texto. Pense bem: estudar um 
texto é fazer uma leitura escrita dele. 
 
Das habilidades que são esperadas de um estudante de graduação, talvez a mais 
importante seja a capacidade de produzir textos, com as próprias palavras, relatando, 
explicando e mostrando conhecimento daquilo que leu. Quando fazemos uma avaliação, 
pedimos aos estudantes que escrevam aquilo que compreenderam sobre o assunto 
estudado. Mas você pode pensar: escrever é tão difícil! E há razão para pensar isso, pois 
escrever não é fácil. Na verdade, só se aprende a escrever, escrevendo. Daí a necessidade 
de criarmos o bom hábito de sempre fazer uma leitura escrita de qualquer texto. Aquele que 
lê bem escreve bem. 
 
Nenhum professor espera que um aluno escreva de maneira excelente logo no início de 
seus estudos. Pelo contrário, todos sabem que aprender a escrever é um processo longo. 
Nenhum texto sai pronto. Ele é resultado de muito esforço e muito trabalho, exigindo 
superação de uma série de dificuldades. Todos os exercícios que serão ensinados no 
próximo texto servem para ajudar você nesse processo de aprendizagem da escrita, sabe 
por quê? Porque todo bom texto surge a partir de um fichamento bem feito, de um resumo 
equilibrado e de uma resenha ponderada. O bom texto recorre a outras fontes de 
informações que permitam esclarecer coisas que são ditas e que muitas vezes não são 
explicadas no material estudado. 
  
 

Além disso, todo estudante deve ter um cuidado especial quando produz seus 
trabalhos e seus textos: evitar o plágio, ou seja, a cópia das palavras do autor. Às 
vezes, nós nos sentimos inseguros ao nos posicionarmos ou ao utilizarmos nossas 

próprias palavras. Talvez porque achamos que não temos condições de dizer por nós 
mesmos o que o autor do texto disse tão bem. Da mesma maneira, não nos 

posicionamos, selecionando aquilo que de fato consideramos mais importante no 
texto, pois achamos que tudo que é dito é muito relevante. Com isso, acabamos por 

copiar as palavras do autor que estamos estudando. 

 
 
 
Mais grave ainda é quando encontramos um texto interessante na internet, imprimimos e 
entregamos ao professor, como se nós o tivéssemos escrito. Há aqui dois problemas: a 
desonestidade e o desrespeito. Falta honestidade porque, ao dizemos que um texto de outra 
pessoa é nosso, estamos, sem rodeios, cometendo um furto. Por outro lado, 
desrespeitamos alguém que, certamente, estudou muito para escrever o texto, ao não 
darmos a ele os créditos por seu trabalho. É claro que podemos utilizar trechos do próprio 
texto, mas para isso existem algumas normas, que serão explicadas no próximo texto. Por 
ora, devemos apenas alertar você para que não corra o risco de plagiar, ou seja, de copiar a 
idéia de outras pessoas. O plágio é considerado crime no Brasil, sem contar o fato de que 
não deixa de ser uma forma de enganarmos a nós mesmos. O que você aprende copiando, 
sem ter compreendido, um trabalho da internet ou trechos de um texto? Com certeza, você 
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já sabe a resposta. Não haverá ninguém vigiando você, a não ser a sua própria consciência. 
 
É normal que, no início, você sinta medo de escrever com as suas próprias palavras. 
Também é normal que você se sinta, muitas vezes, frustrado em saber que seu texto 
precisa melhorar muito para se aproximar, em termos de qualidade, do texto que está sendo 
estudado. Quando esses sentimentos aparecerem, lembre-se de que o autor que você está 
estudando também já esteve aí, onde você está. Ele já foi estudante e, certamente, teve as 
mesmas dificuldades que você está tendo ou terá. Lembre-se de que, para escrevermos 
sobre um determinado assunto, muitas “brigas” com as palavras são travadas. Todo autor já 
foi um estudante como você, mas ele teve a coragem de arriscar, de tentar, de errar, de 
aprender com os próprios erros, de reescrever, para só então começar a acertar.  
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Finalizando... 
 
Na verdade, estamos convidando você para participar da aventura de escrever. Por mais 
que possa parecer difícil esta tarefa, saiba que escrever bem não é escrever difícil, ou 
escrever muito, ou usar palavras difíceis. Escrever bem é, ao mesmo tempo, um exercício 
constante de aprendizado e de crescimento. Por isso, o nosso convite é para que você siga 
os passos de estudo que vamos sugerir na próxima unidade de estudo. Você aprenderá a 
ler um texto e, ao mesmo tempo, seguindo os passos que vamos sugerir, estará treinando, 
sem perceber, a arte da escrita. O resultado não aparece de imediato, mas temos a certeza 
de que, ao final do seu curso, você não será mais o mesmo e o seu texto também não. Pode 
apostar. 
 
 

 
Para este texto consultamos: 

 
CALVINO, Italo. Se um viajante numa noite de inverno. Trad. Margarida Salomão. São 
Paulo: Círculo do Livro, 1979.  

 

FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação. 
10. ed. São Paulo: Ática, 1995. 

 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São Paulo: 
Cortez, 2007. 
 
 

 
Mas a conversa continua... 

 
 

Você está pensando em preparar o roteiro das suas próximas viagens? Então descubra no filme 
Sociedade dos poetas mortos como a educação e o envolvimento com a busca de conhecimento 

podem transformar a vida das pessoas. Agora, se você quer saber como uma pessoa pode, com seus 
próprios esforços, conquistar conhecimentos capazes de mudar totalmente o rumo de uma viagem, 

assista a O óleo de Lorenzo, um filme baseado em fatos reais. 
 
 



 

   



 

Unidade 2 
TÉCNICAS DE ESTUDO 
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Prezado Cursista, 
 
Muitos teóricos já compararam a atividade de leitura a uma investigação, e o trabalho do leitor ao do 
detetive. Nesta unidade, propomos a você que assuma, diante de seu material de estudo, o papel de 
detetive,  observando  atentamente  as  pistas  que  os  textos  oferecem,  para  que  possa  emitir  com 
segurança o seu parecer sobre o material investigado. Seus principais instrumentos de trabalho serão 
a atenção, a capacidade de observação dos detalhes e o raciocínio lógico. 
 

 
TÉCNICAS DE ESTUDO 

 
Anderson Luiz da Silva∗ e Rodrigo Toledo França∗ 

 
“Raciocínio: quando o pensamento sobe uma escada. 

Lógica: quando o pensamento é detetive.” 
Adriana Falcão 

 
 

   
A partir de agora, a fim de ampliarmos alguns assuntos que foram tratados na unidade 
anterior, apresentaremos sugestões que podem ajudar você a se tornar um detetive dos 
textos e, com isso, subir com segurança os degraus de cada assunto que vier a estudar. Na 
verdade, como já dissemos antes, para você compreender bem um texto, é necessário subir 
vários degraus, cada um deles corresponde a uma leitura. A primeira e a segunda são o 
início da investigação, e correspondem apenas a uma suspeita. A terceira analisa os 
indícios e persegue as principais pistas. Já a quarta, traz à tona o parecer final.  
 
Lembre-se de que todo material produzido por você deverá ser guardado na pasta 
correspondente, caso você queira seguir a nossa sugestão de organização apresentada na 
unidade anterior. A nossa proposta de leitura serve para qualquer texto, a começar por estes 
do módulo de estudos. As técnicas que apresentaremos são relativamente simples, mas 
contribuirão muito para o seu aprendizado. E não se esqueça: a partir de agora, além do 
texto, papel e caneta serão seus companheiros inseparáveis. 
 
Portanto, prezado cursista, comecemos a nossa investigação, pois juntos procuraremos 
atingir os seguintes objetivos:  
 

• Exercitar técnicas de leitura cuidadosa e produtiva de textos acadêmicos. 
 

• Sugerir estratégias para a organização das informações obtidas e para a 
produção de material de estudo a partir da leitura dos textos, como 
glossário, fichamento, resumo e resenha. 

 
 

                                                 
∗ Graduado em Letras pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Mestre e Doutor em Letras pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro. Professor bolsista do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFJF. 
∗  Bacharel em Comunicação Social e licenciado em Filosofia. Mestre em Ciência da Religião pela Universidade 
Federal de Juiz de Fora. Professor do Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora e da Universidade Salgado de 
Oliveira de Juiz de Fora. 
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1.  A INVESTIGAÇÃO: ALGUMAS SUSPEITAS  
 
Sempre começamos a estudar com uma leitura geral do texto, a partir da qual produziremos 
um glossário, que servirá para esclarecer os elementos desconhecidos. Assim, sem se 
preocupar muito com a apreensão de todo o conteúdo, faça uma leitura geral, sem parar, do 
início ao fim. Numa folha à parte, vá anotando as palavras cujo significado você não 
conhece. Anote, também, todas as referências que o texto faz a fatos históricos, autores, 
teorias, doutrinas e conceitos dos quais você nunca ouviu falar.  

Terminada essa primeira leitura, esqueça o texto por um momento. Pesquise na internet ou 
em uma biblioteca informações sobre aquilo que você anotou. Leia os significados e os 
registre na sua folha. Assim, você está produzindo o glossário, que é um instrumento muito 
útil por três motivos: (1) ao buscar informações sobre o significado de palavras 
desconhecidas, você está enriquecendo o seu vocabulário e ampliando o seu repertório de 
fala e de escrita; (2) ao esclarecer fatos históricos, conceitos, teorias, autores e doutrinas, 
você está enriquecendo o seu conhecimento geral; (3) o glossário ajudará você a 
economizar tempo, pois quando aparecerem dúvidas semelhantes, você poderá resolvê-las 
mais rapidamente. Por uma questão de facilidade, guarde todos os glossários em uma 
mesma pasta. Porém, se você tiver tempo, crie um documento de texto no computador, para 
que, a cada nova leitura, o seu glossário seja incrementado. Cuide, ainda, para que as 
palavras sejam sempre colocadas em ordem alfabética, pois isso facilitará a sua consulta. 

Tendo esclarecido as suas dúvidas, faça uma segunda leitura do texto. Nesse momento, vá 
mais devagar e com mais atenção. Sublinhe com uma caneta marca texto as informações 
mais importantes de cada parágrafo. Se não quiser colorir demais o seu material, utilize um 
lápis. À medida que for lendo cada parágrafo, você já pode ir construindo um fichamento do 
texto.  
 
O fichamento serve para identificarmos as informações mais importantes de um texto. Ele é 
um instrumento muito útil, que serve tanto para estudarmos futuramente como para 
buscarmos informações para a confecção de um trabalho. A nossa sugestão é que você 
adote o modelo que iremos sugerir, em seguida, no exemplo. Você pode usar um formulário 
padrão, feito num programa de texto do computador com a utilização de tabelas. Você pode 
fazer o fichamento direto no computador, ou também pode imprimir o formulário para fazê-lo 
de forma manuscrita. 
 
Um fichamento sempre começa com a palavra “fichamento” no alto e no centro. Logo 
abaixo, colocamos a referência bibliográfica do texto trabalhado. Em seguida, temos duas 
colunas. Na coluna da esquerda, o espaço é reservado para o esquema do texto e para as 
citações, ao passo que a da direita serve para fazermos observações.  
 
Para cada parágrafo que lemos e sublinhamos, colocamos no fichamento, com as nossas 
palavras, uma informação relativa a ele. Podemos fazer isso utilizando a forma de tópicos. 
Você pode adotar o padrão de um tópico para cada parágrafo. É claro que nem todo texto 
permite que façamos dessa maneira. Em alguns casos, podemos fazer isso considerando 
partes do texto ou um conjunto de parágrafos, desde que não nos esqueçamos de registrar 
nenhuma informação importante. Além disso, após escrevermos a idéia central de cada 
parágrafo, selecionamos o trecho mais importante e o copiamos logo abaixo do tópico. Mas, 
atente para o seguinte: qualquer trecho copiado do texto deve ser colocado entre 
aspas, com a indicação da página em que se encontra. Devemos fazer isso porque, no 
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futuro, se quisermos usar o que o autor falou em um trabalho, não precisaremos ler 
novamente o texto, já que o fichamento conterá todas as informações de que precisamos.  
 
Já no campo das observações, escrevemos, ao lado de cada tópico e da citação 
correspondente, comentários pessoais, críticas ao autor, palavras-chave, dúvidas que 
precisam ser pesquisadas e melhor compreendidas, questões sobre as quais o texto nos fez 
pensar, dentre outras informações que julgarmos importantes. 
 

A ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, estabelece o modo como 
devemos nos referir a um texto, bem como as regras para a realização de 

trabalhos acadêmicos. No exemplo que vamos apresentar ainda neste texto, 
observe que utilizamos algumas dessas regras para citar trechos do texto que 
analisamos e apresentar a referência bibliográfica dele. Para você se habituar, 

desde já, a empregar essas normas da maneira correta, basta acessar o endereço 
eletrônico http://www.ufjf.br. Ao entrar na página, selecione o ícone 

“Biblioteca”. Lá você vai encontrar no menu, à esquerda da tela, a opção 
“Normalização”. Ao selecioná‐la, você terá à sua disposição os itens “Elaboração 
de trabalhos acadêmicos” – o qual apresenta, dentre outras informações, as 

regras para se fazer citações –, e “ABNT para documentação” – o qual descreve 
todas as regras para se construir diversos tipos de referências bibliográficas. 

 
 
Assim, ao terminarmos a segunda leitura, temos em mãos o fichamento, que nada mais é do 
que um esquema completo do texto. Estaremos preparados, então, para aprofundarmos a 
nossa leitura e evoluirmos na compreensão do conteúdo. Isso porque já sabemos qual é o 
assunto do texto, já solucionamos os problemas de vocabulário e de conhecimentos que 
não possuíamos, já identificamos as idéias mais importantes e já nos posicionamos, de 
alguma maneira, diante das idéias o autor.  
 
O glossário e o fichamento são trabalhos de caráter bem pessoal. Portanto, ao fazê-los, 
você não deve ter medo de se arriscar e de anotar as suas idéias e as suas dúvidas. Não 
tenha receio de identificar aquilo que você acredita ser mais importante em face do 
conhecimento que possui até aquele momento, considerando o seu próprio repertório sobre 
o tema.  A partir da terceira e da quarta leituras, o nosso trabalho já exigirá um pouco mais 
de formalidade e de fidelidade às idéias do autor.  
 
 

2.  OS INDÍCIOS: NOVAS PISTAS 
 
Ao iniciarmos a próxima leitura do texto, devemos ter em mente três perguntas básicas: 
(1) a primeira sobre o tema do texto; (2) a segunda sobre a tese, ou teses, defendida(s) pelo 
autor; (3) e a terceira sobre a maneira como o autor tentou nos convencer de suas idéias.  
 
A primeira pergunta talvez seja a mais fácil de ser respondida: qual é o tema do texto? Ou 
seja, qual é o assunto geral tratado pelo autor? Sobre o que ele está escrevendo? Não é tão 
difícil identificar isso. Geralmente, mas nem sempre, o título já fornece as pistas de que 
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precisamos.  
 

A segunda pergunta se refere à tese defendida pelo autor, ou melhor, às teses que 
aparecem ao longo do texto, ou seja, qual o ponto de vista do autor sobre o tema. Se há 
vários pontos de vista (teses), então você deve tentar estabelecer uma hierarquia para eles. 
Qual é a tese mais importante? Qual é aquela que está relacionada ao tema do texto e que 
apresenta uma solução para uma determinada proposição? Quais são as teses que 
reforçam a idéia defendia pelo autor? 

Se formos capazes de identificar o tema e a tese do texto, então a terceira pergunta que 
deveremos responder é a seguinte: quais são os argumentos utilizados pelo autor para 
justificar, comprovar e validar a sua tese? E essa pergunta pode ser desdobrada de outras 
maneiras, tais como: em que seqüência esses argumentos aparecem no texto? Em outras 
palavras, como o autor tenta nos “vender o seu peixe”? Como ele tenta nos convencer de 
que suas idéias são verdadeiras? Veja, por exemplo, o nosso caso. Neste texto sobre 
técnicas de estudo, a tese que estamos defendendo, o tempo todo, é a de que uma boa 
forma de se estudar é fazendo quatro leituras do texto e produzindo, ao final de cada uma, 
um tipo diferente de material. Como tese secundária e implícita, estamos defendendo que 
existe um grau de complexidade crescente entre fichamento, resumo, resenha, proporcional 
ao aprofundamento da leitura. 
 
À medida que você vai fazendo a terceira leitura, anote, numa folha à parte, as respostas às 
três perguntas. No final da leitura, marque a tese principal e as secundárias. Tendo feito 
isso, e de posse dessas anotações, você já está preparado para produzir um resumo do 
texto. 
 
Um resumo não é, simplesmente, como muitos estudantes acreditam, um trabalho em que 
basta recortar trechos importantes do texto e ir colando uns nos outros na seqüência em que 
são apresentados pelo autor. Quando alguém faz isso, não produz um resumo, no máximo 
costura uma colcha de retalhos, que, a princípio, pode parecer bonita, mas na verdade é 
feita de restos de panos. Um resumo deve ser um texto novo, escrito pelo próprio estudante 
e com as próprias palavras. 

 
Para entender o que é um resumo, imagine que você assistiu a um filme na TV e, no dia 
seguinte, alguém lhe pergunta sobre ele. Então, você irá contar de que gênero era o filme, 
quais eram os atores. Você descreverá os personagens e contará, “por cima”, o desenrolar 
da história. Perceba que você, ao contar tudo isso para um amigo, não vai reproduzir 
exatamente as falas dos personagens, nem vai contar todos os detalhes do filme. 
Provavelmente, um filme de duas horas será contado em dez minutos de conversa. O que 
você fez, nesse caso, chama-se resumo, ou seja, você apresentou a um amigo uma história 
que ele não conhecia e sobre a qual passou a ter alguma idéia depois do seu relato. O 
resumo como um trabalho acadêmico de graduação tem a mesma função. Ele nada mais é 
do que um relato que fazemos sobre o conteúdo de um texto que acabamos de ler.  
 
Assim, o resumo é um texto escrito com as palavras do próprio estudante, no qual este 
apresenta as idéias do autor, destacando os elementos mais importantes. Não podemos nos 
esquecer, entretanto, de que, como todo texto, o resumo deve ter começo, meio e fim, de 
modo que uma pessoa que nunca tenha lido o texto que estamos resumindo seja capaz de 
ter, a partir do nosso relato, uma noção geral do que foi tratado nele. Daí a importância de 
ficarmos atentos e apresentarmos na seguinte seqüência: (1) o texto e o autor; (2) o tema; 
(3) as teses; (4) os vários argumentos na seqüência em que eles apareceram no texto. 
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É importante destacarmos, ainda, que um resumo não deve ser muito extenso. Por isso, 
sugerimos que o tamanho de um resumo nunca ultrapasse 25% do tamanho do texto 
original, ou seja, se você está resumindo um texto de dez páginas, seu resumo deve ter, no 
máximo, duas páginas e meia. Vale lembrarmos, ainda, que no resumo não comentamos, 
nem criticamos as idéias do autor; apenas dizemos o que o autor disse, sem juízo crítico. Só 
poderemos dar a nossa opinião quando fizermos uma resenha.  
 
Finalmente, é bom dizermos que o estudante pode, no resumo, copiar trechos do texto que 
considere fundamentais. Mas, lembrando o que dissemos sobre plágio, existe uma regra 
para quem quer copiar algo que julga importante, a fim de incrementar o resumo ou a 
resenha. Nesse caso, devemos fazer o que chamamos de citação, para cujas regras 
chamamos atenção anteriormente. Fique atento ao exemplo e perceba como o uso de 
citações pode tornar o seu trabalho interessante. 
 

 
3.  O PARECER FINAL 

 
Depois de fazermos as três leituras sugeridas e de produzirmos o glossário, o fichamento e 
o resumo, já estamos preparados para fazer uma quarta leitura do texto, a fim de que 
possamos formar uma opinião a respeito das idéias do autor. O resultado dessa quarta 
leitura é a produção de uma resenha.  
 

Muitos confundem resumo e resenha, mas para saber a diferença 
entre esses dois tipos de material, tenha sempre em mente que a 
resenha é uma espécie de resumo ampliado. No resumo apenas 

apresentamos as idéias de um texto, e na resenha fazemos um juízo 
crítico sobre o conteúdo. Um juízo crítico pode ser tanto positivo 
quanto negativo, pois está relacionado com o nosso grau de 

conhecimento e com a nossa capacidade de argumentação. Assim, 
toda resenha contém em si um resumo, já que precisamos primeiro 

apresentar o assunto que iremos apreciar criticamente. 

 

A quarta leitura necessita de um grau de atenção ainda maior do que a terceira. É preciso 
anotar: os argumentos mais interessantes do autor; os argumentos que não ficaram bem 
explicados; e as novidades que o autor sugere. Também é preciso identificar: as idéias que 
foram tomadas de outros estudiosos; o estilo da redação; o modo como o autor conduziu o 
texto; o tipo de linguagem utilizada; as explicações que pareceram inconsistentes ou 
incompletas; os exemplos interessantes; e os irrelevantes. Enfim, devemos ser capazes de 
apontar todos aqueles elementos do texto que podem ser objeto da nossa crítica. Após 
lermos o texto, e tendo em mãos as anotações, bem como o glossário, o fichamento e o 
resumo, já estamos prontos para produzir uma resenha. 
 
Devemos destacar, contudo, que a resenha é, muitas vezes, um trabalho especializado. 
Afinal, para fazermos um juízo crítico sobre um conteúdo ou sobre alguém, é preciso um alto 
grau de conhecimento daquilo que analisamos. Uma resenha é produzida, geralmente, por 
algum estudioso que conheça muito bem um determinado assunto. Quando um livro novo é 
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publicado, por exemplo, na área da física, somente um físico bem conceituado será capaz 
de fazer uma resenha aprofundada, já que ele será capaz de identificar os elementos 
importantes ou equivocados contidos no livro. Contudo, isso não impede que façamos esse 
tipo de exercício em cursos de graduação. É inegável que o nível da nossa crítica não será 
tão aprofundado. Lembre-se de que, como dissemos na Unidade 1, o físico que fará a 
resenha do livro certamente começou como você. Assim, quanto mais nos aprofundamos 
em um assunto, mais somos capazes de analisá-lo criticamente. 
 
A nossa sugestão para que você comece a produzir resenhas não visa a uma análise de 
especialista, mas quer levá-lo a se posicionar criticamente diante de tudo aquilo que você 
vier a ler. A resenha, como exercício de produção de texto na graduação, é uma forma de 
aprimorar não só a sua capacidade de compreensão sobre um assunto, mas também a sua 
capacidade de se posicionar diante dele. O filósofo Kant já defendia que cada um deve ser 
capaz de pensar por si mesmo, evitando apenas reproduzir as idéias dos outros. Por isso, 
lembre-se: você é capaz de pensar, e deve aprender a pensar por si mesmo. Os estudiosos 
da educação geralmente defendem que é preciso formar indivíduos críticos e autônomos, 
capazes de, a partir da reflexão, produzirem suas próprias idéias. Defendem que a 
educação não deve ser a simples reprodução de conteúdos, mas a construção de um 
conhecimento próprio. A seguir, apresentamos uma estrutura para a produção da resenha. 
É claro que o formato não é uma “camisa de força”, mas apenas um caminho inicial a seguir. 
Você poderá acompanhar no exemplo uma resenha que segue esses moldes. Sugerimos 
que a resenha seja um texto dissertativo que contenha os seguintes elementos, 
apresentados na seguinte ordem: 
 
Em primeiro lugar, nós apresentamos o autor, sua obra, os trabalhos que ele vem 
desenvolvendo e o livro ou o texto que estamos resenhando, destacando sua data de 
publicação e o lugar que ocupa no interior dos estudos do autor. Apresentamos, ainda, o 
assunto geral (tema) do texto e as principais teses defendidas. 
 
Num segundo momento, apresentamos as idéias do texto, ou seja, fazemos um resumo do 
texto, reproduzindo a argumentação utilizada pelo autor para justificar as suas teses, ou 
seja, devemos destacar, nesse momento da nossa resenha, os passos argumentativos que 
o autor empreendeu ao longo do texto.  
 
Em seguida, fazemos uma crítica ao texto, apontando se ele é um texto bem trabalhado, se 
o autor conseguiu demonstrar a validade de sua tese. Se não, indicamos quais as falhas na 
argumentação, as informações que poderiam ter sido dadas pelo autor e que foram 
esquecidas, os momentos em ele que se perdeu no texto e por que razão ele se perdeu. 
Discutimos, ainda, se os vários momentos do texto foram claros, se o estilo do autor é bom, 
ou não. Só não podemos nos esquecer de que toda crítica deve ser bem fundamentada e 
que devemos apresentar sempre os motivos da nossa aprovação ou desaprovação em 
relação ao texto. Enfim, devemos dar o nosso parecer sobre o texto, baseados nas 
observações do fichamento e nas anotações da quarta leitura. 
 
Finalmente, debatemos sobre a importância do texto para a área de conhecimento em que 
ele se insere, destacamos as novidades e as informações importantes que o texto trouxe, 
apontamos para quais áreas de conhecimento ele serve, ou seja, informamos qual a 
relevância do texto. 
 
Agora, apresentaremos a você um pequeno artigo para que possamos exercitar os objetivos 
desta nossa unidade de estudo: a leitura cuidadosa do texto e a produção de material de 
estudo a partir dela. Para começar, faça a primeira leitura do texto a fim de que, em seguida, 
comecemos a investigá-lo para desvendar seus mistérios. 
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4.  UM EXERCÍCIO PARA O APRENDIZ DE DETETIVE 
 

 
Meu sonho Brasil 

 
Frei Betto 

 
 
1 Sou movido a perplexidade. Nasci no único país do mundo com nome de vegetal e que 
ocupa um território de dimensões continentais. Parece que Deus foi injusto ao cumular esta 
Terra Brasilis de tantas bênçãos: nenhum furacão, nem vulcão ou deserto, uns raros 
tremorezinhos de terra pra ajeitar o fumo no cachimbo do sertanejo, nada de deserto ou 
geleira, neve só uns três dias por ano, em apenas dois municípios, para turista tirar fotos. 
 
 
2 Gigante pela própria natureza, como se ufana o nosso hino, inchando o nosso peito 
varonil, somos uma das dez maiores economias do mundo, o maior produtor mundial de 
frutas e o sexto de alimentos. Temos potencial para colher três safras por ano em 600 
milhões de hectares agricultáveis. 
 
 
3 No entanto, ronda-nos a miséria. Os dados são do IBGE, órgão do governo federal, 
divulgados em maio de 2000: 2/3 da população brasileira – cerca de 111 milhões de 
pessoas – dispõem de renda familiar mensal de até 2 salários mínimos; 20% da população 
vivem com menos de 1/2 salário-mínimo por mês; 1% dos brasileiros – cerca de 1,6 milhão 
de pessoas – concentra em suas mãos fortuna equivalente ao rendimento dos 50% mais 
pobres – cerca de 83 milhões de pessoas. 
 
 
4 Nunca o Brasil conheceu uma reforma agrária. Ou melhor, teve uma, ao ser dividido em 
capitanias hereditárias. A oligarquia gostou do modelito e, agora, a ferro e fogo insiste em 
mantê-lo, jogando na estrada 15 milhões de sem-terra. 
 
 
 
5 Por que possuímos tantas riquezas e somos tão pobres? Porque não temos governo. 
Aliás, somos governados por uma elite desprovida de sensibilidade social, interessada em 
manter o país atrelado aos interesses do capital estrangeiro. Contraímos dívidas para 
produzir, produzimos para exportar, importamos capital para pagar os juros e amortizar a 
dívida e(x)terna, que hoje alcança a fabulosa soma de US$ 235 bilhões. Só em 1999, 
remetemos para fora do país – reduzindo gastos numa política de saúde, educação, 
combate ao desemprego etc. – US$ 66 bilhões! Em 2000, serão R$ 65 bilhões. 
 
 
6 Qual a saída? A meu ver, fortalecer a sociedade civil. Sem nação organizada, consciente 
de seus direitos, o processo de globocolonização acabará africanizando o Brasil. Imagine-
se, por exemplo, o Brasil sem o MST. Para onde iriam essas 15 milhões de pessoas 
expulsas de suas pequenas e médias propriedades rurais pelos juros bancários, pela 
construção de barragens e pela expansão do latifúndio? Iriam engordar o cinturão de favelas 
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que cerca as nossas cidades, agravando a violência urbana, o número de crianças de rua e 
de famílias sob pontes e viadutos. Hoje, são 1500 assentamentos do MST espalhados por 
todo o país. Neles, cerca de 100 mil crianças e adolescentes estão escolarizadas – o que 
valeu ao movimento o prêmio Unicef-Banco Itaú. 
 
 
7 São seis as esferas sociais capazes de mudar o Brasil: as pastorais das igrejas, os 
movimentos populares, os sindicatos, os partidos políticos, as administrações municipais 
populares, os veículos culturais dotados de senso crítico. Nenhuma faz verão sozinha. Se 
articuladas, reviram o Brasil, pondo-o de pé, tirando-o dessa vergonhosa posição de manter-
se ajoelhado frente ao FMI.  
 
 
8 Quem não participa de nenhuma dessas seis esferas ou é torcida desorganizada ou anda 
de braços cruzados, o que muito agrada à oligarquia. E corre o risco de pensar pela ótica de 
quem insiste em perpetuar a desordem estabelecida. O que é uma forma de torná-la 
também desordem consentida.  
 
 
 
9 O Brasil é, hoje, campeão mundial de desigualdade social e tem 8 milhões de 
desempregados. Isso só acaba com distribuição de renda, reforma agrária, democratização 
dos meios de comunicação, autonomia frente ao FMI, o que significa mudar o modelo 
econômico. O atual, este que aprova salário-mínimo desdenhoso para 12 milhões de 
aposentados e mais 2 milhões de trabalhadores, é cruel e autoritário. Mas o governo faz o 
discurso da democracia aberta. 
 
 
10 Eis a equação brasileira: se economia autoritária não combina com democracia aberta, 
ou se abre a economia ou se fecha a política. A primeira medida é mais sensata. A segunda 
nos levará a um novo ciclo ditatorial. Cabe a cada um de nós encarar o Brasil pela ótica dos 
oprimidos. Acredito que é preferível correr o risco de errar com os pequenos do que ter a 
pretensão de acertar com os grandes. Melhor ser irmão do povo do que amigo do rei.  
 
 
11 Malgrado tantas mazelas sociais, como diz o ministro Malan, tenho esperança no Brasil, 
porque vivo próximo aos movimentos populares e vejo que eles são como bambu: envergam 
mas não quebram. Já não espero participar da colheita, mas quero morrer semente desta 
revolução capaz de virar o Brasil pelo avesso: que cada cidadão tenha o seu prato de 
comida todos os dias; cada criança, seu lugar na escola; cada enfermo, tratamento digno. 
O que mais posso esperar se todos, em meu país, tiverem alimentação, saúde e 
educação? 
 
Fonte: AGUIAR, Luiz Antonio (Org.). Para entender o Brasil. São Paulo: Alegro, 2001, p. 76-78. [marcações e 
grifos nossos].  
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Carlos Alberto Libânio Christo O.P., conhecido como Frei Betto, (Belo Horizonte, 25 de agosto de 
1944) é um escritor e religioso dominicano brasileiro, filho do jornalista Antônio Carlos Vieira 

Christo e da escritora e culinarista Stella Libânio. 
Professou na Ordem Dominicana, em 10 de fevereiro de 1966, em São Paulo. 

Adepto da Teologia da Libertação, é militante de movimentos pastorais e sociais, tendo ocupado 
a função de assessor especial de Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente da República, entre 2003 e 
2004. Foi coordenador de Mobilização Social do programa Fome Zero. Além de amigo pessoal de 
Luís Inácio Lula da Silva e de Leonardo Boff, é padrinho da filha de Chico Buarque e do filho do 

deputado Vicentinho, ex‐presidente da CUT. 
Esteve preso por duas vezes sob a ditadura militar: em 1964, por 15 dias; e entre 1969‐1973. Após 
cumprir 4 anos de prisão, teve sua sentença reduzida pelo STF para 2 anos. Sua experiência na 
prisão está relatada no livro Batismo de Sangue, traduzido na França e na Itália. O livro descreve 
os bastidores do regime militar, a participação dos frades dominicanos na resistência à ditadura, a 

morte de Carlos Marighella e as torturas sofridas por Frei Tito. O livro foi transposto para o 
cinema em filme homônimo, lançado em 2006 e dirigido por Helvecio Ratton. 

Recebeu vários prêmios por sua atuação em prol dos direitos humanos e a favor dos movimentos 
populares. Assessorou vários governos socialistas, em especial Cuba, nas relações Igreja Católica‐

Estado. (http://pt.wikipedia.org/wiki/Frei_Betto. Consulta em 28/07/2008.) 

Lembre-se de que, na unidade anterior, vimos que começamos a ler um texto mesmo antes 
de lê-lo. Pois bem. Você pode confirmar isso perguntando se as suposições que o título 
trouxe a você confirmaram-se após a leitura. Além disso, você já conhecia o autor do texto? 
Em caso positivo, as idéias apresentadas neste texto condizem com o perfil do autor em 
outros textos que você já leu?  Caso não saiba quem é Frei Betto, pode pesquisar, por 
exemplo, na Wikipedia, e encontrará as seguintes informações: 
  
 
Com base nessas informações, você poderá perceber que Frei Betto é um intelectual 
envolvido, em toda a sua trajetória, com o debate sobre problemas sociais de nosso país, 
tendo participado ativamente, nas últimas décadas, da vida pública nacional. Note, também, 
que não se trata apenas de um teórico, mas de um indivíduo que atua efetivamente tanto 
em movimentos populares quanto em políticas públicas, tendo sido premiado como forma de 
reconhecimento pelo seu trabalho.  
 
Por que são importantes essas informações? Para que você possa compreender algo 
fundamental no processo de leitura de qualquer texto: o contexto no qual está inserido. O 
contexto pode ser entendido como uma rede de informações e acontecimentos que cercam 
os textos. Ou seja, os textos não estão isolados da realidade, ao contrário, são produzidos 
em um determinado lugar, em determinada época, por autores que têm uma história – de 
vida, de trabalho, de pesquisa –, e esses fatores interferem no momento em que o autor 
escreve. Portanto, quanto mais informações tivermos sobre o contexto, mais proveitosa será 
a nossa leitura, pois poderemos relacionar o que lemos com outras informações.  
 
Sobre o vocabulário do texto, observe que o autor emprega uma linguagem acessível, mas, 
mesmo assim, para que não haja nenhuma dúvida durante a leitura, seria interessante que 
você organizasse um pequeno glossário. Os significados das palavras podem ser 
pesquisados em dicionários – como, por exemplo, o Aurélio. Você tem, ainda, a 
possibilidade de pesquisar em diversos sites, como sugerimos na Unidade 1. Nesse sentido, 
repare que, quando buscamos na wikipedia as informações sobre Frei Betto, já estávamos 
iniciando nosso glossário, à medida que nos informávamos sobre o autor do texto. 
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Propomos, a seguir, uma possibilidade de continuação desse glossário, em ordem 
alfabética, e indicamos, após cada palavra, o número do parágrafo (§) do texto em que 
aparece. Convidamos você, também, a continuar essa pesquisa, selecionando outros 
termos que julgar importantes no texto e buscando seu significado, como, por exemplo, 
reforma agrária, MST, IBGE, globocolonização, dentre outras. 
 

• Cumular (§1): dar, conceder em alto grau ou grande quantidade. 
 

• Desdenhoso (§9): que liga pouca importância; menosprezador. 
 

• Malgrado (§11): não obstante; apesar de; a despeito de. 
 

• Oligarquia (§4): governo de poucas pessoas, pertencentes ao mesmo partido, 
classe ou família; preponderância duma facção ou dum grupo na direção dos 
negócios públicos. 

 
• Ufanar (§2): ter ufania; vangloriar-se, jactar-se, blasonar; alegrar-se em excesso, 

contentar-se muito. 
 

• Varonil (§2): Relativo a, ou próprio de varão, de homem; viril; forte, rijo, viripotente.  
 
 
A partir dessa primeira leitura do texto, você já pôde ter uma noção geral sobre o conteúdo, 
esclarecer os sentidos de algumas palavras, relacionar o texto com o contexto das idéias de 
Frei Betto e adquirir novas informações. Vamos passar, agora, à segunda leitura. Nosso 
objetivo será compreender, com um pouco mais de profundidade, o “esqueleto” do texto, ou 
seja, desejamos selecionar as informações mais relevantes para organizarmos um 
fichamento. A seguir, sugerimos um exemplo de como você poderia organizar esse 
fichamento: 
 

FICHAMENTO 
 
FREI BETTO. “Meu sonho Brasil”. In: AGUIAR, Luiz Antonio (Org.). Para entender o Brasil. São Paulo: Alegro, 
2001, p. 76-78. 
 
 
O Brasil possui grandes extensões de terra 
agricultáveis, clima favorável, mas grande parte da 
população é miserável, tem uma renda muito baixa e 
não tem alimento. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
“Nunca o Brasil conheceu uma reforma agrária”. (p. 
76) 
 
A elite que governa o país é “desprovida de 
sensibilidade social” (p. 76), por isso preocupa-se com 
os interesses estrangeiros, deixando o povo brasileiro 
carente de saúde, educação e trabalho. 
 
Como solução para este problema, Frei Betto propõe 
que a sociedade se organize em grupos para exigir 
seus direitos. Aponta seis tipos de organizações 
sociais: as pastorais das igrejas, os movimentos 
populares, os sindicatos, os partidos políticos, as 

 
O autor mostra que o Brasil é marcado por uma 
contradição. 
 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Defesa da importância da reforma agrária. 
 
 
Crítica à elite que se mantém no poder em nosso país. 
 
 
 
 
Importância de as pessoas se organizarem em 
movimentos sociais. 
Exemplo: MST. 
 
Crítica à alienação: pessoas que não se envolvem 
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administrações municipais populares, os veículos 
culturais dotados de senso crítico. 
 
“O Brasil é, hoje, campeão mundial de desigualdade 
social /.../ Isso só acaba com distribuição de renda, 
reforma agrária, democratização dos meios de 
comunicação, autonomia frente ao FMI, o que significa 
mudar o modelo econômico. /.../ Mas o governo faz o 
discurso da democracia aberta”. (p. 77) 
 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
É preciso olhar para os problemas pela ótica dos 
oprimidos, pensar o Brasil sob o ponto de vista dos 
mais pobres.  
 
Proposta de uma “revolução capaz de virar o Brasil 
pelo avesso: que cada cidadão tenha o seu prato de 
comida todos os dias; cada criança, seu lugar na 
escola; cada enfermo, tratamento digno.” (p. 78) 
 

com os problemas, não se organizam para reivindicar 
seus direitos. 
 
 
Para solucionar o problema da desigualdade social é 
necessária a mudança das políticas públicas. 
 
O autor critica o neoliberalismo (“democracia aberta”), 
ou seja, o fato de o governo se afastar dos problemas 
sociais como que abandonando a população à própria 
sorte, ou deixando-a sob o domínio do mercado. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Destaque para a importância dos movimentos 
populares.  
 
 
Direitos imprescindíveis para a população: 
alimentação, saúde e educação. 

 
Você reparou que apresentamos o fichamento dividido em 3 blocos? Voltando ao texto, 
repare também que utilizamos linhas pontilhadas para dividi-lo em 3 partes. Isso não é uma 
coincidência, ao contrário, é uma forma de você visualizar a estrutura básica de um texto: 
introdução, desenvolvimento e conclusão. Vamos retomar a estrutura do artigo pensando 
nessas partes. (1) Na introdução, o autor apresentou a tese, isto é, a informação de que o 
Brasil é marcado pela contradição de ser privilegiado em recursos naturais mas ter um povo 
que sofre de muita miséria. (2) No desenvolvimento, Frei Betto apresentou seus argumentos 
para nos convencer sobre sua tese, ou seja, comprovou a contradição mostrando que as 
terras estão nas mãos de poucos – por não termos reforma agrária – e o poder também está 
nas mãos de poucos; mostrou, ainda, que as formas de organização da população, como 
partidos políticos, sindicatos, MST, entre outras, são importantes para que as pessoas 
possam, juntas, reivindicar seus direitos e mudar a situação de miséria. (3) Na conclusão, 
voltou a enfatizar a importância dos movimentos populares e deixou claro o que precisa ser 
melhorado para diminuir a desigualdade social: o acesso de todos à saúde, alimentação e 
educação. 
 
Mas será que basta essa organização das idéias em introdução, desenvolvimento e 
conclusão para termos a garantia de que nosso texto será claro? Certamente precisamos de 
algo mais, pois, como você pôde notar também no artigo de Frei Betto, as idéias estão 
encadeadas de forma lógica e seqüencial, de modo que o leitor possa ir acompanhando 
passo a passo o raciocínio do autor. Nesse sentido, repare que grifamos algumas palavras e 
expressões ao longo do artigo.  
 
Convidamos você, agora, a fazer uma terceira leitura, analisando como essas palavras e 
expressões funcionam como pistas para o nosso processo de investigação do texto, porque 
vão mostrando, durante a leitura, os passos seguidos pela argumentação do autor. O 
terceiro parágrafo, por exemplo, começa com “no entanto”; sabendo que essa expressão 
serve para ligar idéias contrárias, é como se o autor estivesse dizendo para o leitor o 
seguinte: apresentei as qualidades do Brasil nos parágrafos 1 e 2, e agora vou apresentar o 
contrário, ou seja, os defeitos. É esse recurso da linguagem que nos auxilia na leitura, para 
entendermos que a tese do autor apresenta o Brasil como um país contraditório, isto é, tem 
muitas terras mas (no entanto) tem muita miséria. 
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No 5º parágrafo, o trecho inicial grifado também é muito importante, porque a pergunta 
introduz a explicação que o autor vai apresentar sobre o contraste da introdução. Repare 
que o trecho grifado traz um “por que”, ou seja, a expressão que utilizamos quando 
desejamos saber a causa de algo, quando desejamos a explicação pra um problema. A 
frase seguinte começa com “porque”, isto é, a resposta para a pergunta. Assim, é como se o 
autor estivesse prevendo que, ao apresentar o problema na introdução, o leitor ficasse 
curioso sobre a resposta para esse problema. 
 
O parágrafo seguinte começa com outra pergunta, mas dessa vez com outro objetivo. Para 
entendê-lo, vamos retomar a organização do texto até este momento: o autor afirmou que o 
Brasil é marcado por uma contradição, um problema; em seguida, explicou por que existe 
este problema. Você concorda que um desejo natural do leitor, neste momento do texto, 
seria saber, então, qual é a solução para este problema? Pois bem, é exatamente essa a 
função do sexto parágrafo, ou seja, responder à expectativa do leitor e apresentar uma 
possível solução para o problema, mostrar “qual é a saída”. 
 
Finalmente, observe que as expressões grifadas nos parágrafos 10 e 11 funcionam como 
pistas para preparar o leitor para a conclusão do texto. A palavra “eis”, que introduz o 
penúltimo parágrafo, significa “aqui está”. Observe que, após a expressão grifada, há o 
recurso dos dois pontos, uma forma que utilizamos quando desejamos chamar a atenção 
para o que será dito em seguida. Assim, juntando a expressão “eis” e o recurso de 
pontuação, verificamos que o autor está apresentando para nós o resumo das principais 
idéias desenvolvidas no texto, ou seja, o problema de no Brasil haver uma economia 
autoritária e uma política aberta. Por isso o último parágrafo começa com a palavra 
“malgrado”, que significa “apesar de”. Essa pista nos indica o seguinte: apesar dos 
problemas que foram resumidos no penúltimo parágrafo, o autor tem esperança de que o 
Brasil consiga superar suas dificuldades. Veja que temos, neste caso, um recurso 
semelhante ao da introdução do artigo, que é o fato de apresentar idéias opostas, 
empregando palavras ou expressões de ligação que demonstrem essa oposição para o 
leitor; na introdução, o autor usou a expressão “no entanto”, e na conclusão, “malgrado”. 
 
Tendo já essa visão mais clara sobre nosso objeto de estudo, podemos redigir o resumo do 
artigo, utilizando as informações que anotamos de forma esquemática no fichamento, e 
transformando-as em um texto com introdução, desenvolvimento e conclusão. Vejamos um 
exemplo de resumo: 
 

 
RESUMO 

 
FREI BETTO. “Meu sonho Brasil”. In: AGUIAR, Luiz Antonio (Org.). Para entender o Brasil. São Paulo: Alegro, 
2001, p. 76-78. 
 
O artigo “Meu sonho Brasil”, de Frei Betto, faz parte do livro Para entender o Brasil, uma coletânea com artigos 
de 37 intelectuais, refletindo sobre questões que consideram importantes para o Brasil. Frei Betto é um 
intelectual envolvido com os problemas sociais, e participa ativamente da vida pública nacional. Possui larga 
experiência atuando em movimentos populares e na assessoria ao governo para a implementação de políticas 
públicas. 
 
Neste artigo, o autor demonstra que o Brasil é marcado por uma contradição: possui grandes extensões de 
terras agricultáveis e clima favorável, mas grande parte da população é miserável e não tem alimento. As 
causas dessa contradição são a falta de uma reforma agrária e a existência de uma elite governante 
despreocupada com os problemas dos miseráveis. 
 
Como solução para o problema da desigualdade social, Frei Betto propõe a organização das pessoas em 
movimentos populares, como pastorais das igrejas, sindicatos, entre outros, para que, juntas e organizadas, 
possam lutar por seus direitos. O autor conclui explicando o seu “sonho Brasil”: a superação das desigualdades 
sociais, de modo que cada cidadão tenha acesso à alimentação, saúde e educação.
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Se até este momento entendemos a leitura e o estudo do texto como um trabalho de 
detetive que investiga as pistas que são dadas, agora só falta darmos um parecer sobre a 
investigação. Fazemos isso, produzindo uma resenha. Observe no exemplo abaixo que ela 
será, em alguns pontos, muito semelhante ao resumo. Você lembra que a resenha é o 
resumo ampliado? Pois bem, vamos introduzi-la com o nosso resumo, fazendo algumas 
modificações em sua redação para que os textos não fiquem iguais e você perceba como é 
possível dizer a mesma coisa de várias maneiras. 
 

 
RESENHA 

 
FREI BETTO. “Meu sonho Brasil”. In: AGUIAR, Luiz Antonio (Org.). Para entender o Brasil. São Paulo: Alegro, 
2001, p. 76-78. 
 
Frei Betto, no seu artigo “Meu sonho Brasil”, que se encontra no livro Para entender o Brasil, em que vários 
autores refletem sobre temas importantes para o nosso país, discute o problema da desigualdade social.  Como 
intelectual preocupado com os problemas sociais, ele participa ativamente da vida pública nacional, atuando em 
movimentos populares e ocupando cargos junto ao governo. O autor já publicou vários livros e foi, juntamente 
com Leonardo Boff, um dos fundadores do movimento da Teologia da Libertação. 
 
No seu artigo, analisa a contradição existente no Brasil: por um lado, o país possui grandes extensões de terras 
agricultáveis e clima favorável; por outro, parte significativa da população vive na miséria e sem alimentação 
adequada. Para ele, essa contradição é causada pela ausência de uma reforma agrária adequada e pela 
existência de uma classe dominante que não se preocupa com os problemas dos mais pobres. 
 
Mas Frei Betto não se limita a identificar essas contradições. Ele sugere qual seria a solução viável para o 
problema da desigualdade social. O autor propõe que as pessoas se organizem – visando à luta por seus 
direitos – em movimentos populares, como pastorais das igrejas, sindicatos, entre outros. Isso porque, segundo 
ele: “Quem não participa de nenhuma dessas /.../ esferas ou é torcida desorganizada ou anda de braços 
cruzados, o que muito agrada à oligarquia.” (p. 77)   
 
A conclusão a que o autor chega é a de que o Brasil de seus sonhos não será mais desigual, superando as 
injustiças sociais e permitindo que cada cidadão tenha acesso à alimentação, saúde e educação. 
 
O que Frei Betto apresenta no seu texto não representa nenhuma novidade, pois basta olhar ao nosso redor 
para percebermos como a desigualdade social é uma marca do nosso país, e que a solução seria, de fato, a 
distribuição de renda. Contudo, o artigo chama a atenção pelo estilo da argumentação do autor, pela clareza na 
apresentação das teses e pela capacidade de síntese na abordagem de um problema tão complexo. 
 
Numa linguagem simples, porém muito bem organizada, ele consegue conduzir o leitor a uma reflexão que, de 
certo modo, não deixa de ser densa e aprofundada. Talvez ele pudesse ter dado uma indicação mais clara de 
como implementar a solução sugerida no texto. Por outro lado, essa ausência de caminho pode funcionar como 
uma provocação para que o leitor reflita sobre o seu papel na sociedade, e sua capacidade de se envolver em 
movimentos populares. 
 
O texto de Frei Betto merece ser lido por todos aqueles que não se conformam com as cenas paradoxais que 
observam quando abrem suas janelas. Mas é bom que se diga que, pela amplitude das questões que 
perpassam a situação social brasileira, a leitura dos outros artigos que compõem o livro Para entender o Brasil 
é extremamente salutar, contribuindo para a construção de uma visão crítica dos caminhos que podem ser 
abertos sobre este solo – tão mal dividido – que habitamos. 
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Finalizando... 

  
Esse é o trabalho do leitor como detetive: ficar atento às palavras e expressões que 
funcionam como pistas que ajudam na investigação e compreensão de cada passo dado 
pelo autor durante o texto. Com essa visão clara, você tem condições de redigir 
fichamentos, resumos e resenhas. Não esqueça, também, de procurar empregar em sua 
escrita os recursos de linguagem que funcionem como pistas para o nosso leitor. 
 

 
 

Para este texto consultamos: 
 
FALCÃO, Adriana. Pequeno dicionário de palavras ao vento. 2. ed. São Paulo: Planeta, 
2005. 

 

FREI BETTO. “Meu sonho Brasil”. In: AGUIAR, Luiz Antonio (Org.). Para entender o Brasil. 
São Paulo: Alegro, 2001, p. 76-78. 

 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São Paulo: 
Cortez, 2007. 
 
 
 

Mas a conversa continua... 
 

A partir de agora, passe a investigar com mais atenção os textos que você lê, observando as pistas 
fornecidas por eles. Além disso, habitue‐se a acompanhar, nas revistas semanais, como Veja, Época, 
IstoÉ e Carta Capital, a seção dedicada às resenhas. Você certamente poderá encontrar sugestões de 

boas leituras, bons cd’s, peças teatrais e filmes, bem como se habituar às várias maneiras de se 
construir uma resenha. Por outro lado, alguns jornais possuem um caderno específico sobre o que 

acontece na TV. Você já percebeu que há uma seção dedicada às novelas, e que se chama 
exatamente resumo da semana? 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

Unidade 3 
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Prezado Cursista, 
 
Neste  texto, você aprenderá o que são mapas conceituais, para que servem, como  fazê‐los e como 
utilizá‐los em diversos contextos. Você  terá  também uma  indicação de onde obter uma  ferramenta 
automática gratuita deles na Internet. 
 
  

 
 

MAPAS CONCEITUAIS: INSTRUMENTOS PARA A 
COMPREENSÃO DE TEXTOS 

 
Waldyr Azevedo Junior∗ 

 
Uma figura vale mil palavras... mas como dizer isto em uma figura? 

 
 
 
 
Nesta parte do curso vamos apresentar algo ao mesmo tempo muito antigo e muito novo: 
um modo de representar idéias graficamente. Neste sentido, os mapas conceituais são um 
modo de representação que tem diversos propósitos, embora tenha uma estrutura particular, 
adequada a uma grande diversidade de assuntos. Eles complementam e enriquecem outras 
técnicas de leitura de textos, como as técnicas de resumo já apresentadas a você. Tão logo 
você tenha aprendido esta técnica, poderá aplicá-la ao estudo do material pedagógico deste 
curso, com proveito. 
 
 
Deste modo, prezado Cursista, procuraremos atingir os seguintes objetivos: 
 
 

 
• Aprender o que são mapas conceituais, para que servem, como fazê-los e como 
utilizá-los em diversos contextos.  
 
• Indicar onde obter uma ferramenta automática gratuita de mapas conceituais na 
Internet. 
 
 

                                                 
∗ Professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. 
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1.  O QUE SÃO E COMO FAZER MAPAS CONCEITUAIS 

 
Prezado Cursista, gostaria de iniciar o assunto definindo o que são mapas conceituais. Em 
seus termos mais essenciais, mapas conceituais são representações gráficas do 
conhecimento organizado. O conhecimento organizado é composto por uma estrutura de 
proposições; estas são afirmações compostas por conceitos e palavras de ligação.  
 
Parece confuso? São muitos conhecimentos novos somente nas linhas acima? Vamos ver 
se podemos representar graficamente o que já foi dito. Veja a Figura 1. 
 
 

 

Figura 1 - Primeiro exemplo de mapa conceitual 

 

 
Veja se agora o primeiro parágrafo não ficou mais compreensível. Claro que ainda restam 
dúvidas. Mas já fica mais fácil ver, pela representação gráfica, o que queríamos dizer. 
Temos um conjunto de conceitos, tais como "mapas conceituais", "representações gráficas", 
"estrutura", "proposições", os quais colocamos nas "caixinhas" e eles são ligados pelas 
"palavras de ligação", tais como: "são", "do", "é composto por" etc. Percebemos que as 
frases ficam mais facilmente verificáveis, pois podemos ver seus componentes. Esse 
conjunto de conceitos interligados forma uma estrutura. 
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Vamos esclarecer mais um termo que aparece na definição de mapas conceituais. O que 
são conceitos, afinal? Conceitos são regularidades que percebemos no mundo – seja em 
objetos, seja em acontecimentos. Eles se expressam por termos conceituais ou nomes. Por 
exemplo, "a borboleta de asas azuis da prancha de surfe do filho da prima da vizinha da 
minha irmã que mora no México". Este conjunto de palavras é um "termo conceitual", porque 
designa um objeto muito bem definido. Se conhecêssemos a borboleta apontada pelo termo 
conceitual acima, poderíamos designá-la mais simplesmente com seu nome científico, 
digamos, "Myscelia orsis". Seriam dois termos conceituais que apontariam para o mesmo 
objeto e designariam, portanto, o mesmo conceito. Vamos acrescentar esses novos 
conhecimentos ao nosso mapa conceitual.  
 
Como já aprendemos algo sobre mapas conceituais, vamos acrescentar os conhecimentos 
obtidos no parágrafo acima ao mapa da Figura 1. O mapa vai ficar como mostra a Figura 2. 
 
 
 

 

Figura 2 - Continuação do 1º exemplo de mapa conceitual 

 
 
Podemos depreender dos dois exemplos acima que nem tudo o que consta do texto é posto 
no mapa conceitual. O mapa conceitual exige uma seleção de conceitos, daqueles que são 
julgados os mais importantes, de modo a resumir as idéias principais. Neste sentido, ele é 
não apenas uma representação do conhecimento organizado, mas é também uma 
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simplificação. Neste contexto, ele pode servir a dois objetivos: a) o de compreensão de um 
texto, ao nos levar a determinar os principais conceitos do texto e sua interligação; b) uma 
vez feito o mapa conceitual de um texto, servir de um resumo dele. 
 
 

Resumindo, o mapa conceitual exige uma seleção de conceitos de um texto. Ele é 
uma simplificação deste. Por outro lado, nem toda representação gráfica do 

conhecimento pode ser considerada um mapa conceitual. Nos mapas conceituais, 
os conceitos são basicamente representados de um modo que vai do conceito 

mais geral para o mais específico, ou do mais abrangente para o menos 
abrangente. Tecnicamente, chama‐se esta representação gráfica de 

"representação hierárquica" ou "hierarquia". 

 
 
 
Assim, em nosso exemplo da Figura 1, a primeira proposição – "Mapas conceituais" são 
"representações gráficas do conhecimento organizado" – é uma relação do conceito "Mapas 
conceituais" com seu conceito mais geral, "representações gráficas do conhecimento 
organizado", através da forma verbal "são". Ou seja, existem "representações gráficas do 
conhecimento organizado" que não são "mapas conceituais". A segunda proposição da 
Figura 1 – o "conhecimento organizado" é composto por "estrutura de proposições" – é um 
outro tipo de relação: a relação "todo/parte". O conceito "Estrutura de proposições" é parte 
do conceito "conhecimento organizado". Os conceitos mais inclusivos ou mais gerais são 
colocados no alto da representação gráfica. O mapa é lido essencialmente de cima para 
baixo, começando com o assunto que escolhemos estudar; no nosso caso, o assunto é 
"mapas conceituais". 
 
Pelo que pudemos observar nas Figuras 1 e 2, o mapa conceitual tem grande impacto 
visual. A representação gráfica bidimensional explicita os conceitos de um modo fácil de ver 
o que figuramos mentalmente. Ao explicitarmos os conceitos de nossa fala através das 
representações gráficas do "mapa conceitual", fica mais fácil, tanto para nós quanto para um 
interlocutor, entender o que está sendo dito. 
 
Tudo isto que dissemos pode ser acrescentado ao mapa conceitual inicial, produzindo o 
mapa da Figura 3. 
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Figura 3 - Continuação do mapa conceitual inicial  

 

 

Mas os mapas que foram feitos parecem não ser amostras válidas de um verdadeiro 
trabalho de "mapeamento" de um texto. Você, caro Cursista, pode dizer que eu já sabia a 
"resposta certa" e que, na prática, as coisas podem não correr de um modo tão fácil. Somos 
obrigados a concordar com você. Para começar, o texto dado é muito curto, embora 
complexo para um não conhecedor desses assuntos aqui tratados. Foi válido, mas sua 
execução pode ter sido enganadoramente fácil. Então, como se faz um mapa conceitual na 
prática? 
 
 

2.  PRÁTICA DA EXECUÇÃO DOS MAPAS CONCEITUAIS 
 
Na prática, e considerando apenas o contexto acima explicitado, o de compreendermos um 
texto dado, não sabemos nem quais são os conceitos mais importantes nem a ligação que 
existe entre eles. Este é um ponto de pesquisa. Tendo acesso a um texto, o primeiro passo 
é o de identificar os conceitos principais. Porém, para um texto novo, podemos não saber 
quais são os conceitos mais importantes. A solução para este problema é a de ler o texto, 
anotando todos os conceitos que pareçam relevantes. 
 
Como também não sabemos a disposição relativa dos conceitos na estrutura conceitual, que 
ainda vai ser montada, uma boa idéia é a de anotar os conceitos em cartões de cartolina ou 
em papeizinhos coloridos – desses que em papelarias são vendidos em blocos com um 
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faixa de cola que permite colá-los em papel ou em paredes. Esta escrita em cartões é 
fundamental para a prática, pois facilita muito o deslocamento físico do conceito, na 
montagem do mapa conceitual. Usamos uma folha grande de papel pardo sobre a qual 
fazemos uma primeira tentativa de disposição dos conceitos escritos nos cartões. As frases 
de ligação não precisam ser escritas inicialmente. Basta lermos os cartões e falarmos para 
nós mesmos as frases de ligação. 
  
Talvez tenhamos de fazer várias tentativas até termos uma disposição satisfatória dos 
conceitos. Porém, quando julgarmos que a disposição dos conceitos, mais as frases de 
ligação fazem sentido, colamos os cartões com fita adesiva na folha de papel pardo, 
desenhamos as ligações entre os conceitos, nesta mesma folha, com uma caneta tipo "Pilot" 
e escrevemos as frases de ligação nos locais apropriados. Vamos fazer um mapa conceitual 
deste tópico? Ele está representado na Figura 4. 
 
 

 

Figura 4 - Execução de mapas conceituais 

 
 
Depois de terminado, o mapa conceitual deve ser armazenado. Podemos guardá-lo da 
maneira como foi feito, embora isto não seja muito prático. Ocupa muito espaço. O melhor a 
fazer é transcrevê-lo numa folha de papel de tamanho adequado ou fotografá-lo. Hoje em 
dia, está ficando muito barato ter câmeras fotográficas digitais, de modo que fica prático tirar 
uma fotografia e armazená-la posteriormente em meio magnético, como CDs ou no disco 
rígido de um computador digital. 
 

Para saber mais: programas de computador para executar mapas conceituais 
Podemos também utilizar um programa automático de computador, como o que 

foi utilizado para fazer os mapas conceituais deste texto. 
Existe um programa de computador chamado Cmap Tools, gratuito, e que pode 

ser localizado na Internet. Basta você acessar o site http://cmap.ihmc.us/ e fazer o 
"download" do programa para sua máquina. 
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Muito bem, agora você já sabe como construir um mapa conceitual num contexto muito 
específico, o de um indivíduo interpretando um texto. Mas você pode perguntar: "Muito bem, 
todo esse trabalho somente para isso? Será que vale o esforço?". Como você verá, este é 
um instrumento valioso para uma função muito importante em nosso contexto educacional: 
precisamente o de compreensão e interpretação de textos. 
 
Os mapas conceituais têm sido usados com sucesso em muitas situações de trabalho em 
grupo. Não apenas na escola, mas também na indústria e nas organizações 
governamentais. Entretanto, vamos aqui desenvolver apenas as aplicações na escola. 
 
 
 
 

3.  UTILIZAÇÃO DE MAPAS CONCEITUAIS NO 
CONTEXTO EDUCACIONAL 

 
  

Bem, prezado Cursista, o que dissemos acima já mostra que a construção de mapas 
conceituais pode ser um importante instrumento para você, pessoalmente, compreender e 
interpretar textos. É um primeiro ganho. Além disso, você também pode utilizá-lo para 
esboçar os itens principais de um escrito que você tenha de fazer. Um roteiro do seu texto. 
É claro que existem outras técnicas; porém, a dos mapas conceituais permite que você 
mostre a interligação entre as diversas partes com mais facilidade. Neste sentido, temos aí 
uma segunda utilização dos mapas conceituais. 
 
Como vimos, a identificação dos conceitos, o entendimento do vocabulário usado neles e a 
disposição especial deles, assim como o ato de relacioná-los, facilitam muito a compreensão 
de um texto, qualquer que ele seja. Desta maneira, você acabou de adquirir um novo 
instrumento para auxiliar a compreensão e a redação de textos. Não é pouco. Mas temos 
mais aplicações para mapas conceituais. 
 
Os exemplos de construção de mapas conceituais acima desenvolvidos podem ter parecido 
um exercício solitário, de cada leitor com um texto dado. Nada mais enganador. Como 
afirmam vários especialistas em educação, a mera leitura de um texto é uma espécie de 
diálogo do leitor com o autor do texto. Durante a leitura fazemos perguntas, discordamos, 
concordamos... Ao final do texto, pode acontecer que o autor se antecipe a nossas dúvidas 
e as responda. Pode ser que não. De qualquer modo, há uma interação; embora o autor não 
esteja presente para nos responder. Esta "deficiência" é suprida quando dialogamos 
efetivamente com outra pessoa e quando tentamos negociar um sentido comum para nosso 
discurso. Essa interação nos trabalhos em grupo é uma grande necessidade educacional 
em nossos dias. Hoje em dia, ficou claro que ninguém trabalha sozinho. Sempre 
precisaremos conversar com outras pessoas, agir em equipe, saber se o que estamos 
dizendo foi recebido de modo claro pelos nossos colegas. É precisamente neste contexto, o 
do trabalho em grupo, que se revela uma outra grande aplicabilidade dos mapas 
conceituais.  
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3.1 Aprendizagem significativa 
 
O desenvolvimento de mapas conceituais está ligado à aprendizagem significativa. Sob uma 
perspectiva ampla, a utilização de mapas conceituais na educação combina com um modelo 
de educação que é centrado no aluno e não no professor; que favorece o desenvolvimento 
de competências e não a repetição memorizada de informações pelo aluno e que visa a um 
desenvolvimento de todas as dimensões da pessoa, não apenas as intelectuais.  
 
Aprendizagem significativa é aquela em que uma nova informação relaciona-se com um 
aspecto relevante da estrutura de conhecimento já existente de uma pessoa. Esses 
aspectos relevantes preexistentes são conceitos relevantes para o aluno. Especialistas no 
assunto afirmam que as informações são armazenadas no cérebro humano numa forma de 
hierarquia conceitual, na qual os conceitos mais específicos são ligados a conceitos mais 
gerais, ou mais inclusivos. Esta teoria permite que o professor, tendo em mente os novos 
conceitos a introduzir numa dada experiência educacional, possa fazer uma avaliação 
diagnóstica dos conceitos preexistentes nos alunos de uma turma e, assim, preencher as 
lacunas observadas, antes de avançar. Novamente, podemos afirmar que os mapas 
conceituais são um instrumento de fácil utilização para o diagnóstico. 
 
Ao ter de elaborar um mapa conceitual, mesmo individualmente, o esforço está centrado no 
aluno. Este é desafiado a fazer seu trabalho. Deve interagir com uma informação nova e 
compreendê-la, isto é, integrá-la à sua estrutura cognitiva. Este tipo de aprendizagem 
pressupõe uma descoberta e uma compreensão do mundo e a incorporação dele a si 
mesmo. 
 
O uso de mapas conceituais favorece o desenvolvimento de todas as dimensões da pessoa. 
Isto ocorre porque: em primeiro lugar, o aluno é o protagonista do processo de ensino-
aprendizagem. A atenção e a aceitação que se dá a suas contribuições e o aumento em seu 
sucesso no processo de aprendizagem aumentam sua auto-estima. Em segundo lugar, o 
uso dos mapas conceituais na negociação de significados em grupo melhora as habilidades 
sociais desse aluno e desenvolve atitudes de trabalho em equipe, o que é muito importante. 
 
Em qualquer situação em grupo em que seja necessário estabelecer um consenso sobre um 
determinado assunto, a utilização de mapas conceituais tem se revelado um auxílio valioso. 
Os conceitos de qualquer participante do grupo podem ser tornados visíveis através de sua 
escrita em cartões, de modo que os outros participantes possam considerar se tinham 
pensado em algo semelhante – e então teríamos um sinônimo – podendo concordar com a 
idéia; ou verificar de modo fácil que não tinham pensado naquilo. Diante disso, o novo 
conceito enriqueceria o grupo. Todos podem, assim propor conceitos que, ao final, de um 
modo ou de outro, serão refletidos no mapa conceitual do grupo. 
 
Neste exato momento de exposição posso ver seu rosto, meu prezado Cursista. Um rosto 
de alguém que fala que as coisas estão ficando confusas de novo ou que, pelo menos, 
pensa isso. Se estivéssemos numa situação presencial, você estaria de braço levantado 
para fazer perguntas em busca de esclarecimento. Vamos tentar nos antecipar a algumas 
perguntas e resumir num mapa conceitual os novos conceitos vistos até agora. Não todos, 
como já dissemos, mas apenas os considerados mais importantes no contexto deste curso. 
Veja o mapa conceitual mostrado na Figura 5. Como você pode verificar, é um resumo dos 
usos dos mapas conceituais, vistos até agora. 
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Figura 5 - Usos de mapas conceituais 

 
 
 

3.2 Mapas conceituais como instrumentos 
privilegiados de um processo participativo de 

ensino-aprendizagem 
 
 

Vamos pensar um pouco mais sobre o ponto que tocamos acima: os mapas conceituais são 
instrumentos privilegiados de negociação de consenso em grupos. Vistos desta perspectiva, 
os mapas conceituais permitem o desenvolvimento de atitudes de compromisso pessoal do 
indivíduo com o trabalho e facilitam a relação com os seus colegas, num processo que 
envolve a participação de todos de modo ativo e criativo.  
 
Desta maneira, o uso de mapas conceituais em sala de aula é essencialmente participativo, 
porque põe em prática duas características que definem a participação:  
 

• o compromisso com o próprio trabalho, do qual depende o trabalho do grupo; e 
 

• a cooperação, que está implícita no processo social de aprendizagem, em razão de o 
indivíduo estar comprometido numa tarefa em comum com colegas. 
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Esse processo participativo é perfeitamente compatível com a aprendizagem significativa 
porque: 
 

• sua prática obriga o aluno a envolver-se na tarefa; 
• sua realização traz consigo a explicitação dos conteúdos das experiências cognitivas 

anteriores dos alunos; e 
• o resultado é aberto, o que favorece a iniciativa pessoal. 

 
Resumindo, os mapas conceituais tanto podem ser vistos como instrumentos de uma 
aprendizagem significativa quanto de um processo participativo de ensino-aprendizagem. 
São duas óticas do mesmo assunto. Ou seja, é uma boa idéia para uso como estratégia de 
ensino-aprendizagem. Vamos acrescentar isto à Figura 5? O resultado pode ser visto na 
Figura 5a. 
 
 

 

Figura 5a - Usos de mapas conceituais (continuação) 

 
 
Bem, o que dissemos aqui extrapolou muito o que diz o título: "Mapas conceituais como 
instrumentos para a compreensão e a interpretação de textos". Você, meu caro Cursista, 
deve ter concluído logo que o que foi dito aqui se aplica ao processo de ensino-
aprendizagem como um todo, desde os primeiros anos do ensino fundamental até a pós-
graduação. E não se aplica somente à interpretação de textos, mas também, e de modo 
privilegiado, à obtenção de significados consensuais num grupo de participantes. 
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A experiência mostra que, comumente, os alunos costumam captar a 
técnica com facilidade, além de descobrirem seu valor em relação à 

compreensão, assimilação e retenção das idéias básicas do texto. Além disso, a 
técnica facilita a retenção das informações a longo prazo, pois esta é facilitada 

quando: a) são reduzidos o número de elementos a recordar; b) esses elementos 
são agrupados; c) a informação é recebida através da vista. 

 
 
Voltemos, agora, nossa atenção para o roteiro representado na Figura 4. Utilizamos o 
artifício de designar cada passo com um ordinal: 1º Passo, 2º Passo... Você deve ter 
pensado: "Esse roteiro aqui não ficou muito claro". Eu teria de concordar com você. Pois 
acabamos de encontrar um contexto no qual os mapas conceituais não se encaixam 
confortavelmente. Para a descrição de processos, foram elaboradas outras representações, 
como o fluxograma. Os fluxogramas descrevem, por exemplo, fluxos de matéria, de energia, 
de informação, de produtos, de dinheiro. Diagramas de causa-efeito também são 
importantes em diversas disciplinas e não se enquadram como tipos de mapas conceituais. 
Portanto, os mapas conceituais devem ser complementados por outros tipos de 
representação do conhecimento organizado, que sejam melhor adequados aos tópicos em 
questão.  Resumindo, vamos deixar as coisas como estão e esperar que o roteiro, descrito 
nos passos da Figura 4 acima, esteja claro. 
 
Prezado Cursista, você talvez já esteja satisfeito com os usos de mapas conceituais vistos 
até agora. Mas há outros usos de mapas conceituais no contexto escolar que não podemos 
omitir. São os usos no planejamento e na avaliação de ensino. Pelo fato de este domínio ser 
vasto e diversificado, faremos apenas algumas observações sobre ele, mostrando onde 
podemos aplicar os mapas conceituais. 
 
O processo educativo é um processo intencional, ou seja, visa resultados desejados e 
antecipados. Neste sentido, projetamos o processo educativo, que começa com o perfil do 
aluno que desejamos formar. Obtemos recursos tais como prédios, salas de aula com 
equipamentos diversos, professores qualificados, administradores diversos, bibliotecas, 
laboratórios, computadores... E pomos tudo a funcionar. Depois de algum tempo, 
precisamos saber se o que está acontecendo na escola corresponde ao que foi planejado. 
Caso não esteja, precisamos saber a razão e providenciar medidas corretivas para que o 
processo, nos períodos previstos, forme os alunos como foi desejado. É comum se falar de 
modo superficial que a educação deve ser de "qualidade". Então, poderíamos caracterizar a 
avaliação como a determinação do grau em que os objetivos educacionais estão sendo 
atingidos no cotidiano da escola. Avalia-se para tomar medidas corretivas, caso os objetivos 
não estejam sendo atingidos de modo satisfatório.  
 
Dentro de uma perspectiva de avaliação contínua do processo de ensino/aprendizagem, os 
mapas conceituais podem ser um bom instrumento para o professor julgar se um aluno 
compreendeu determinados conceitos de sua matéria e, mais ainda, onde ele não 
compreendeu. O próprio aluno, ao tentar construir um mapa conceitual de qualquer assunto 
que seja, pode mais facilmente descobrir quais conceitos não estão ligados com os 
restantes. Este aluno, assim, poderá posteriormente procurar conhecer, seja com os 
colegas, seja com o professor, os significados destes conceitos, os quais podem também 
ser muito importantes.  
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Daquilo que falamos sobre a importância dos mapas conceituais na obtenção de um 
consenso de entendimento de um assunto em um grupo de pessoas, meu caro Cursista, 
você pode deduzir que eles também são aplicáveis ao próprio planejamento do ensino, 
desde o planejamento da Escola como um todo até cada disciplina e cada aula em 
particular. E essa sua dedução é amplamente apoiada pela prática do uso de mapas 
conceituais. Dessa forma, se o Diretor de sua escola ou algum professor seu não conhecer 
a técnica dos mapas conceituais, você pode chamar a atenção deles para esse recurso 
valioso de planejamento. 
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Finalizando... 
 
E, aqui, interrompemos nosso percurso. Somente para recapitulação dele, começamos por 
definir, entender o que são e como fazer mapas conceituais. Vimos não apenas a lógica de 
execução como também os materiais facilmente acessíveis que permitem sua construção. 
Foram apresentadas diversas funções dos mapas conceituais: como resumo de um tema, como 
instrumento de compreensão de um tema ou texto, como se fosse uma aplicação individual. 
Estendemos a aplicação para uso em grupos, que podem utilizá-los para negociar um consenso 
de significado sobre um tema. Indicamos que os mapas conceituais também podem ser 
utilizados com sucesso em diversas situações de planejamento, em particular do planejamento 
do ensino. 
Este olhar retrospectivo nos indica que caminhamos bastante. Que temos uma ferramenta útil 
em diversos contextos – tanto pessoais quanto de grupos – e, em particular, no contexto escolar.  
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Mas a conversa continua... 
 

Para você perceber como a idéia de mapas está presente em nossa vida, sugiro a leitura do texto 
“Mapas” de Rubem Alves. O autor nos mostra, numa leitura bastante agradável, que a construção 
de mapas “talvez seja nosso primeiro impulso de aprendizagem da vida”, pois eles existem como 

realidades virtuais, muito antes de existirem no papel ou no computador. 
Sugiro também que você experimente fazer um mapa conceitual utilizando as ferramentas do 

CmapTools. Esse programa também pode ser “baixado” pelo site 
http://baixaki.ig.com.br/download/CmapTools.htm. Aventure‐se! 

 
 

http://baixaki.ig.com.br/download/CmapTools.htm
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Prezado Cursista, 
 
Este  texto  enfatiza  os  ambientes  virtuais  (blog, wikispace,  videoconferência,  fórum  e  chat)  como 
ferramentas capazes de promover a auto‐aprendizagem e a autonomia no estudo on‐line. A intenção 
é  levar você a perceber essas  ferramentas como aliadas ao seu próprio estilo de aprendizagem. De 
certa forma, este texto abre espaço para os próximos que virão no volume 2. 
 
 

AMBIENTES VIRTUAIS COMO ALIADOS NA 
APRENDIZAGEM 

 
Núbia Schaper Santos∗ 

 
“Eu quase que nada não sei. Mas desconfio de muita coisa.” 

Guimarães Rosa 
 

 
 
Você já teve a oportunidade de perceber que o computador tornou-se um elemento de 
transformação da cultura e que a internet está revolucionando a noção que temos de espaço 
e de tempo. Da experiência de fazer pipoca até a forma de produção de conhecimento, tudo 
está diferente! Já convivemos com os nativos digitais, que lêem, escutam e olham 
simultaneamente. A cultura digital vem produzindo mudança e alterando a nossa relação 
com as coisas, com os outros, com o mundo.  
 
Do assombro ao deslumbramento, na atualidade temos nos preocupado com os efeitos de 
ter a tecnologia mediando a relação do homem com as coisas, com os outros, com o 
mundo. Considerando apenas as possibilidades, o acesso a livros, a obras de arte, a jornais, 
a músicas, a lugares, deixa de ser objeto do nosso desejo para se materializar na 
concretude da vida.  
 
Pois bem, nossa conversa agora é sobre possibilidades. E a pergunta que nos interroga é 
esta: utilizar ambientes virtuais para otimizar o processo de aprendizagem é possível? 
 
Para esboçar respostas à questão anterior, organizamos esse texto com base em dois 
objetivos: 

 
• Compreender o ambiente virtual como facilitador do processo de 

aprendizagem. 
 

• Conhecer alguns ambientes virtuais, entre eles: blog, wikispace, 
videoconferência, fórum e chat. 

 
 
                                                 
∗ Doutoranda em Educação na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Pesquisadora do Núcleo de Educação 
a Distância – NEAD/UFJF. 
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1. NÓS E O AMBIENTE VIRTUAL DE 
APRENDIZAGEM 

 
Ouvimos com freqüência a palavra virtual acompanhada de outras palavras como: realidade 
virtual, biblioteca virtual, amigo virtual, comunidade virtual. Será que virtual pode ser tomado 
como oposição a real? Parece que não. O que é virtual pode não existir na forma física, mas 
nem por isso é irreal.  
 
Essa conversa filosófica é para construir a idéia de que virtual é uma categoria tão 
verdadeira como o real. Por exemplo, em uma sala de aula, é a presença física do aluno ou 
do professor que garante a aprendizagem? Muitas vezes, o aluno está em sala de aula, 
utilizando os sentidos de que dispõe, além da explicação do professor, e diz não ter 
aprendido nada. 
  
Se a figura do professor e a geometria concreta da sala de aula não estão mais presentes, 
como e onde se pode aprender? No modelo da educação a distância, é o ambiente virtual 
de aprendizagem (AVA) quem tem o compromisso de realizar a tarefa de auxiliar o sujeito 
na construção do conhecimento e deve ser traduzido como espaço de interação tanto para 
quem elabora estratégias de aprendizagem, quanto para quem delas se utiliza. Em síntese: 
é possível utilizar o ambiente virtual e os recursos digitais de comunicação para mediar a 
aprendizagem. 
 
Como você já sabe, esse curso tem por objetivo apresentar elementos (conceituais e 
práticos) para melhor entendimento da natureza específica de um curso a distância. 
Procure, a partir de agora, compreender que o sucesso do seu curso de graduação 
dependerá da maneira como você se relacionará com o AVA. Em nosso caso, o principal 
será o Moodle (cuja abordagem é feita na unidade 1 do volume 2). 
 
O AVA tem por obrigação permitir a interação. Ou seja, deve estimular e desafiar, 
convocando o sujeito a reinventar estratégias de aprendizagem. A sua contrapartida é 
conjugar o verbo interagir. Na próxima seção, será possível entender que os ambientes 
virtuais integram diversas ferramentas de comunicação que trouxeram à educação a 
distância vivamente os conceitos de autonomia e de construção coletiva. A participação 
ativa dos alunos e professores é condição para o andamento do curso.1  

É interessante observar que há necessidade de um padrão de comportamento para 
convivência em cursos a distância. Organizar uma comunidade virtual com fins 

educativos é um desafio se levarmos em conta que há uma multiplicidade de trocas 
que se refletem em diferenciadas formas de aprendizagem. Nesse sentido, além da 
interação, há outra palavra‐chave: a cooperação. Cooperar é partilhar; e, partilhar 

tem a ver com coletividade. 

 

                                                 
1 (FERREIRA, 2008) 
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O ambiente virtual pode auxiliar numa coisa importante: diminuir o abismo entre aqueles que 
pensam e aqueles que fazem.   
 
 

2. AS FERRAMENTAS NO AMBIENTE VIRTUAL DE 
APRENDIZAGEM 

 
Você já ouviu a expressão Second Life? Para se ter uma idéia é uma das grandes 
novidades do mundo virtual. Second Life é um ambiente colaborativo virtual e  
tridimensional, em que o usuário pode ter uma vida paralela, desempenhar outros papéis. O 
ambiente simula situações da vida real e incentivou milhões de jovens a criar personagens 
(avatar) para interagir com usuários de inúmeros lugares. 
 
Alguns pesquisadores enxergam o Second Life para além de um jogo. Vêem a possibilidade 
de ampliar a riqueza dos chats com a realização de “aulas ao vivo”. Participar de uma aula 
em ambiente com três dimensões traz lembranças espaciais e visuais que praticamente não 
existem nos chats e que podem funcionar como elementos de reforço para o aprendizado. 
Você se lembra de onde sentou, do visual de seus colegas de classe, da posição do 
professor, dos sons que ouviu, dos slides e vídeos aos quais assistiu e assim por diante, e 
tudo isso acaba sendo associado ao conteúdo estudado, auxiliando reflexão sobre esse 
conteúdo. Algumas universidades (Harvard e Oxford) vêm utilizando o Second Life para 
ensinar línguas estrangeiras.2 
 
Mas, enquanto isso ainda não se materializa entre nós, apresentaremos cinco tipos mais 
usuais de ferramenta para ambiente virtual de aprendizagem. 
 

As duas primeiras ferramentas a serem abordadas – Blogs e Wikis – 
serão bem detalhadas na unidade 5 do volume 2. Lá, você terá a 
oportunidade de conhecer esses recursos com mais profundidade, 
além de ser orientado a criar seu próprio Blog e seu Wiki. Confira! 

 
 
 
 

3. DO DIÁRIO DE PAPEL AO DIÁRIO 
ELETRÔNICO: O BLOG 

 
Talvez você conheça alguém que foi adolescente na década de 1980 (ou mesmo você tenha 
sido). Um hábito muito comum naquela época (além de colecionar as figurinhas Amar é... e 
papel de cartas) era registrar no diário secreto (alguns tinham até chave) os sentimentos, 
desejos e frustrações do dia-a-dia da vida. Os adolescentes de hoje continuam com esse 

                                                 
2 (MAIA e MATTAR, 2007) 
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hábito. No entanto, o meio para isso mudou, pois passaram a escrever on-line, utilizando o 
blog. O que era segredo já não precisa ser mais.   
 
É preciso que se diga que o blog (abreviação de weblog) não é restrito a adolescentes e que 
nem todos têm acesso a essa ferramenta porque também a internet ainda não está 
democratizada no país. 
 
Há blogs com caráter jornalístico, com conteúdo político e, é claro, de entretenimento. E por 
que não um blog com fins pedagógicos? Ainda há receio de educadores sobre essa 
ferramenta, principalmente porque consideram a escrita teclada uma variação inadequada 
da linguagem escrita. Por outro lado, há aqueles que a consideram criativa, promotora do 
exercício da imaginação e incentivadora da leitura.  
 
A pesquisadora Maria Tereza Freitas adverte que o professor deve compreender o que é um 
blog e seus objetivos. Receia que uma forma de entretenimento seja usada com objetivos 
pedagógicos específicos. Tendo-se o cuidado de não torná-lo um objeto escolar, mantendo-
se nele a espontaneidade, a liberdade de expressão, o gosto por escrever sobre si mesmo e 
ser lido por outros interlocutores, poderia ser uma excelente forma de desenvolver uma 
escrita pessoal e criativa.3 
 
Conflitos teóricos à parte, o blog pode servir como espaço de intercâmbio e de colaboração; 
espaço de debate e de integração. Esse ambiente pode tornar visível a produção dos 
autores, permitindo autoria múltipla. Pode também ser utilizado para avaliação de forma 
longitudinal. Isso permite registrar a história dos esforços, progressos e conquistas dos 
alunos.  
 
Interessante ainda é pensar que o blog pode propiciar debates entre turmas de escolas ou 
de universidades sobre determinado assunto. Este tipo de atividade tem potencial educativo, 
uma vez que desenvolve competências de pesquisa de informação e de domínio da 
comunicação escrita, contribuindo para o exercício da tolerância a pontos de vista 
diferentes.4 
 
E então, você vai se lançar nessa aventura? Veja as orientações contidas no texto intitulado 
Blog e Wiki: construindo novos espaços para a aprendizagem. 
 
 

4. WIKISPACE: UMA EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA 
 
Você já ouviu a expressão Wikispace? Se não ouviu, provavelmente é porque essa 
ferramenta é uma invenção bastante recente. Existe há pouco mais de três anos. O seu uso 
como recurso pedagógico é ainda uma experiência. A palavra Wiki significa um sistema que 
permite criar e editar conjuntamente conteúdos por várias pessoas geograficamente 
distantes. Trata-se, então, de um espaço onde você pode criar páginas sobre qualquer 
tema, com arquivos e imagens. 
 
Definindo melhor a concepção de Wikispace, os pesquisadores portugueses o caracterizam 
da seguinte maneira: é um sítio (site) na Web para o trabalho coletivo. A estrutura lógica é 
muito semelhante à de um blog, mas com a funcionalidade acrescida de que qualquer um 

                                                 
3 (FREITAS, 2008) 
4 (GOMES, 2008). 
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pode juntar, editar e apagar conteúdos criados por outros autores. O Wiki possibilita o 
desafio do que pode ser a comunicação on-line.5 
 
É possível editar ilimitadamente qualquer documento, dispensando baixá-lo no computador. 
As tarefas são realizadas on-line e ficam armazenadas na rede. Menos utilizado que o blog, 
o espaço Wiki permite também a colaboração e a autonomia dos autores, construindo rede 
de relações. Rede porque o Wikispace permite introduzir link para blogs, fotoblogs, sites 
etc.  
 
Lembrando o próximo volume deste material de apoio destina uma unidade especialmente 
aos procedimentos que envolvem os Wikis. 
 
 
 

5. VIDEOCONFERÊNCIA: APROXIMANDO 
DISTÂNCIAS 

 
 

Diferentemente do Wikispace, a videoconferência é uma ferramenta comumente utilizada 
para auxiliar o nosso processo de aprendizagem. Se você já teve a oportunidade de assistir 
e participar de uma videoconferência, deve ter notado que esse dispositivo permite o 
encontro de várias pessoas, sem a necessidade de deslocamentos geográficos, otimizando 
o tempo e reduzindo os gastos com viagens, slogans divulgados na atualidade. 
 
Pelo fato de possibilitar que todos se vejam e se falem em tempo real, a videoconferência 
permite grande interatividade entre um grupo ou pessoa a pessoa, sendo a tecnologia que 
mais se aproxima da sala de aula convencional.  
 
A videoconferência coloca em evidência o papel do conferencista, que deve criar condições 
para que o vínculo afetivo se estabeleça.  
 
Experiências vêm demonstrando que o uso adequado da videoconferência motiva alunos e 
professores. Portanto, caso você tenha oportunidade, participe dessa atividade, porque 
certamente ela será utilizada em algum momento do seu curso para complementar e ampliar 
as temáticas trabalhadas.  
 
Provavelmente, se essa ferramenta for selecionada no seu curso, haverá preparação para 
que o estranhamento se dilua. De antemão, evite adotar a postura do silêncio e ouse 
elaborar questões, esclarecer dúvidas. Afinal, se o professor deve desempenhar novos 
papéis na educação a distância, você também é convocado a se posicionar de forma 
diferente diante do conhecimento, até porque a videoconferência talvez dilua a timidez que 
envolve a ausência de pergunta e distribui a participação entre todos.  
 
 
 
 

                                                 
5 (COUTINHO e BOTTENTUIT, 2008) 
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6. FÓRUM DE DISCUSSÃO: A BUSCA PELA 
AUTORIA 

 
Os fóruns são ferramentas de comunicação para o uso em rede. A vantagem de um fórum 
com finalidade pedagógica é dar um sopro de intimidade, aproximando os participantes 
mesmo à distância.  
 
O fórum possibilita o esclarecimento de dúvidas, o questionamento, a divergência e a 
convergência de idéias e a formulação de outras, permitindo uma visão geral da 
comunicação. Nesse processo, a interação se amplia e o sentimento de pertencimento se 
consolida. O que era individual passa a ser coletivo. Nesse contexto, o professor e/ou o tutor 
age como aquele que pondera as colocações dos alunos e incita ou propõe novas questões, 
justificando a idéia de que o conhecimento é construído e partilhado; e não apenas 
transmitido. 
 
Alguns estudos mostram que, apesar de o fórum ser um veículo potencialmente relevante 
para o sucesso de um curso a distância, ele ainda não é explorado em suas possibilidades. 
O desconhecimento das pessoas em relação a essa ferramenta é um fator importante a ser 
considerado. Contudo, o acanhamento em se responsabilizar pela autoria das idéias é ainda 
o maior obstáculo para a utilização do fórum de discussão. Somos e fomos formatados por 
um tipo de escola que pouco incentivou a criatividade e a imaginação. “Entramos na escola 
como um ponto de interrogação e saímos como frases feitas”. Há ainda um excesso nas 
atividades escolares que aposta no enunciado: siga o modelo! 
 

Certamente, você terá ó fórum como espaço privilegiado para a 
realização de algumas tarefas neste curso de graduação. Não tome a 
sua participação apenas como obrigação. Tente compreender que o 
fórum é um complemento pedagógico relevante que auxiliará o seu 
processo de aprendizagem. O primeiro texto do próximo volume, 
intitulado Moodle: a sala de aula virtual, aborda outras questões 

relacionadas aos fóruns. 

 
 
 

7. CHAT COMO RECURSO PEDAGÓGICO? 
 
Se você já navega pela rede, provavelmente, já participou de alguma sala de bate-papo 
(definição da palavra chat, em inglês), que é um ponto de encontro entre pessoas em 
ambiente virtual viabilizado pela escrita – geralmente abreviada – em tempo real. Para 
“matar” a sua curiosidade, o chat foi criado em 1988, na Finlândia. Hoje, há o chat de voz 
(como um telefone por computador). Recentemente, surgiram versões de chat que utilizam 
cenário em três dimensões. O personagem representa a pessoa e conversa (por meio de 
uma escrita teclada) com outros personagens em vários lugares do mundo.  
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Supondo que você já tenha se aventurado por alguma dessas salas, deve ter sido motivado 
por entretenimento, pela busca de novos relacionamentos, novas experiências, pelo prazer 
de escrever sem se preocupar com a correção gramatical. Será que o chat pode ser um 
recurso pedagógico, considerando essas características? 
 
No chat, a pessoa tem de sintetizar suas respostas e utilizar o raciocínio rápido para ler as 
mensagens. Na utilização do chat como um recurso educativo, é preciso haver um contrato 
didático feito entre professor e alunos e entre aluno e alunos. São condições de uso que 
devem ser estabelecidas para o chat não ter outro sentido, como, por exemplo, entrar na 
sala identificando-se pelo próprio nome. Um chat educativo tem a intenção de alcançar 
objetivos no primeiro momento, por isso a necessidade do contrato didático, tendo como 
exemplo a assinatura do próprio aluno ao entrar na sala.6  
 
De toda forma, ainda precisamos pesquisar os recursos do chat para fins pedagógicos. 
Diante do que dissemos, ele traz, além de entretenimento, características que possibilitam 
seu uso de forma ampliada. Dependerá da criatividade do professor e da disposição do 
aluno a invenção de novas formas.  
 
Este recurso também será abordado no volume 2 do material didático. 

 

                                                 
6 Esse trecho foi retirado na íntegra do artigo Cunha e Paiva, 2008. 
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Finalizando... 

 
Você deve ter percebido as inúmeras possibilidades que o ambiente virtual traz para auxiliar 
a nossa aprendizagem. A questão é que o ambiente por si só não faz nada. Quem dinamiza 
cada um desses espaços somos nós, com diferenças de opiniões, com variados estilos de 
escrita, com as nossas singularidades, com marcas do humano. Tornar familiar o que é 
estranho para nós no contexto da educação a distância é um dos objetivos desse curso. Se 
você tiver disposição para conhecer e utilizar as ferramentas do ambiente virtual, a chance 
de compreender os conteúdos e ter sucesso no curso serão maiores.  
 
A autonomia é como a liberdade: não se concede, conquista. 
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Mas a conversa continua... 
 
Algumas ferramentas do ambiente virtual, que podem otimizar o processo de aprendizagem, foram 

apresentadas nesse texto. Já que enfatizamos as possibilidades do uso de tecnologias para o acesso à 
informação e ao conhecimento, vale a pena a indicação do site de filmes de curta metragem, 

patrocinado pela Petrobrás. O endereço é www.portacurtas.com.br. Lá, você encontra filmes em 
vários gêneros: comédia, drama, ficção, aventura etc, além de algumas animações que convidam o 

espectador à reflexão. Divirta‐se! 
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