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Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria 
produção ou construção, já dizia Paulo Freire há muito tempo. Para alcançar esse 
objetivo, entre outras questões, o professor precisa ser um verdadeiro estrategista 
para selecionar, organizar e propor as melhores ferramentas facilitadoras para que os 
estudantes sejam sujeitos de seu processo educativo (ANASTASIOU; ALVES, 2005). Tal 
ação justifica a adoção do termo estratégia ou técnica de ensino, que, como sabemos, 
apresenta-se em diversidade.

Dentre as diversas técnicas, há o Estudo Dirigido, cujas atividades envolvem leitura, 
compreensão, problematização e reflexão crítica. Essa técnica, todavia, muitas vezes 
vem sendo utilizada para mera fixação de informações por meio de questionários que os 
estudantes respondem, restringindo-se ao instrumental. Diante dessa realidade, esta 
Ficha pretende constituir-se numa contribuição para refletirmos sobre a possibilidade 
de utilização da técnica em pauta a partir de uma perspectiva crítica da educação. Para 
tanto, trazemos para a discussão os estudos de Veiga (2011), constantes do trabalho 
“Na sala de aula: o Estudo Dirigido”.

O ESTUDO DIRIGIDO NUMA PERSPECTIVA CRÍTICA DA EDUCAÇÃO

O Estudo Dirigido destaca-se como uma das alternativas às formas tradicionais de 
ensinar, devendo ser entendido não como um fato educativo isolado, mas como parte 
de uma compreensão de ensino-aprendizagem, uma continuidade de ações de todo 
o processo educativo. Veiga (2011) destaca que tal técnica de ensino, assim como 
as demais, deve ser utilizada pelo professor de forma consciente e permeada de 
intencionalidade, no sentido de deixar de dar ênfase exclusiva à ação docente para 
propiciar a participação do aluno. Sob essa ótica, o professor precisa ter uma atitude 
crítica sobre o que pretende de sua prática pedagógica e qual a melhor maneira de 
desenvolvê-la. 

Ao fazer uma revisão do conceito dessa técnica, situando-a como uma atividade 
adequada às condições objetivas e concretas de professores e alunos, a autora 
destaca que apesar de, etimologicamente, Estudo Dirigido significar ato de estudar sob 
a orientação do professor, efetivamente, é muito mais do que isso. Tendo como objetivo 
desenvolver no aluno a reflexão, a criticidade e a criatividade, a técnica pressupõe a 
diretividade por parte do professor, se fundamentando na atividade do estudante e 
se efetivando na situação socioindividualizada em sala de aula ou fora dela. Nesse 
processo, o professor é insubstituível, assumindo um papel de suma importância na 
execução da técnica, uma vez que o desenvolvimento pedagógico dos estudantes 
depende da maneira como ele os acompanha e orienta. 

Entendemos, como Veiga (2011), que o Estudo Dirigido, como toda técnica, pode 
ser uma boa ou má ação pedagógica. O que determina a sua qualidade é o propósito 
de sua utilização e como ela é preparada, implicando dinamismo e comprometimento 
na elaboração do roteiro de estudo, com  intuito de ajudar os alunos a explorarem o 
material selecionado, de maneira que lhes permita desenvolver o pensamento reflexivo 
e crítico do conteúdo proposto. No que diz respeito à escolha do material, que pode 
ser um capítulo de livro, um artigo, um texto didático ou mesmo um livro, Veiga (2011) 
destaca que é necessário observar os seguintes princípios:

Após o professor selecionar o material escrito, deve passar à etapa de elaboração 
de um roteiro, especificando as orientações gerais e flexíveis, para que os estudantes 
possam realizar as atividades propostas, buscando um diálogo com o texto. Tal roteiro 
deve compreender um momento individualizado e um momento socializado. Para 
melhor esclarecer esses momentos, elaboramos, a partir das considerações de Veiga 
(2011), o Quadro 1 com explicações acerca da preparação do Estudo Dirigido.

É importante destacar que as atividades individualizadas (que podem ser realizadas 
fora da sala de aula) e socializadas se interpenetram, complementando-se. Nessa 
direção, faz-se necessário pensar em atividades que possam ser realizadas em pequenos 
e grandes grupos, propiciando, assim, a interação entre os estudantes, a valorização do 
trabalho em equipe, o respeito e a autoconfiança, o que muito contribuirá na formação 
do futuro profissional. Por certo, não podemos nos esquecer de que o ensino se pauta 
em ações que requerem formas elevadas de pensamento, por meio das inter-relações 
humanas mediadas pela linguagem.  

Também é relevante salientar que, ao empregar essa técnica, o professor deve assumir 
um papel democrático, responsável diretivo, estabelecendo as orientações do roteiro 
de estudo, explicando aos estudantes a função da técnica empregada, indicando a 
leitura dos textos, acompanhando e reorientando o estudo, entre outras ações. 

Finalizando, podemos dizer que o uso alternado de diferentes técnicas de ensino 
pode levar a melhores resultados de aprendizagem. O conhecimento dessas técnicas 
por parte do professor, no que diz respeito às suas peculiaridades, potencialidades e 
limitações, pode capacitá-lo na escolha dos melhores procedimentos de ensino, com 
vista a atender às especificidades do conteúdo, da disciplina, da turma, do curso.
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ExpedienteReferências

Momento 
individualizado

Consiste na leitura 
global e atenta 
do(s) texto(s), com 
atividades que 
devem exigir dos 
alunos o raciocínio 
e a análise crítica.

Momento 
socializado

Consiste em 
debater o tema 
estudado, 
permitindo ao 
aluno situar-se 
criticamente.

Objetivo 

Possibilitar um maior diálogo 
do aluno com o texto, com vista 
a facilitar sua compreensão, 
preparando-o para que possa ir além 
da mera repetição e reprodução do 
texto.

Abrir espaço tanto para o conflito 
intelectual quanto para a descoberta 
das implicações sociais e políticas 
contidas no texto.

As tarefas devem girar em torno da 
retomada da tese central contida 
no texto de forma questionadora, 
crítica, permitindo a socialização 
dos conhecimentos, a discussão, 
a compreensão de problemas 
levantados ou esclarecimentos de 
dúvidas, propondo alternativas de 
solução. 

Dentre as diversas tarefas, podem 
ser solicitadas esquematização do 
texto; identificação de conceitos, 
características e outros elementos 
necessários à compreensão; 
formulação de conceitos; ilustração 
gráfica de aspectos importantes 
do tema estudado; resolução de 
questões e situações-problema; 
dentre outras.

Atividades

I. Complexidade dos textos

II. Qualidade dos materiais

III. Adequação à clientela

IV. Atualização

A não observância desse princípio pode 
acarretar a incapacidade de o aluno 
compreender o que lê.

Os materiais devem ser adequadamente 
escolhidos para que possam ser usados 
com competência.

Os materiais de leitura devem ser 
potencialmente significativos para 
aprendizagem dos alunos.

Textos fora do contexto atual devem 
ser usados apenas quando se procura 
aprofundar um determinado tema pela 
leitura de obras clássicas.

Estudo Dirigido

Quadro 1 – Dinâmicas das atividades

Nota: Construção da autora da Ficha.


