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Esta página fornece fontes confiáveis, mas que não cobrem todo o conteúdo. Ajude a inserir links. Conteúdo não verificado pode ser removido.-Encontrar fontes: Google (notícias, Livros, e Acadêmicos) (Setembro de 2019) Como Ler o Autor do Livro (s) Mortimer J. Adler Country USA Edição 1940 ISBN 978-85-88062-
89-4 Como Ler um Livro, ou Como Ler um Livro (edição título lançada no Brasil em 2010) foi escrito em 1940 pelo filósofo J. Adler. Em 1972, o livro recebeu uma grande crítica em coautoria do editor Charles Van Doren, que fornece diretrizes para a leitura crítica de bons e grandes livros de qualquer tradição. Além da
primeira edição, a revisão de 1972 examina gêneros (poesia, história, ciência, ficção, etc.), inspeção e leituras sintópicas. A edição de 1972 de Como Ler um Livro é dividida em quatro partes, cada uma composta por vários capítulos. Parte I: As Dimensões de Leitura de Adler explicam quem o livro foi projetado para
ser, define diferentes classes de leitura e diz quais classes serão consideradas. Ele também faz um breve argumento a favor dos Grandes Livros e explica suas razões para escrever Como Ler um Livro. Existem três tipos de conhecimento: prático, informativo e abrangente. Discute métodos de aquisição de
conhecimento, concluindo que o conhecimento prático, ao mesmo tempo em que é treinado, não pode ser verdadeiramente dominado sem experiência; que somente o conhecimento da informação pode ser adquirido por alguém cuja compreensão seja igual à compreensão do autor; essa compreensão (insight) é
melhor aprendida com aqueles que alcançaram esse entendimento - comunicação original. O argumento de Adler para ler os Grandes Livros é a ideia de que a comunicação direta com aqueles que primeiro descobriram uma ideia é a melhor maneira de se entender; que qualquer livro que não represente a
comunicação original é inferior como fonte ao original, e que qualquer professor que não seja aquele que descobriu o assunto que ensina é inferior aos Grandes Livros como fonte de compreensão. Adler passa a maior parte desta primeira seção explicando por que ele foi forçado a escrever este livro. Ele afirma que
poucas pessoas podem ler o livro para entendê-lo, mas acredita que a maioria deles são capazes dele, dadas as instruções corretas e a disposição para fazê-lo. Você pretende fornecer esta instrução. Levará algum tempo para contar ao leitor como ele acredita que o sistema educacional falhou em ensinar bem aos



alunos a arte de ler bem, antes e incluindo instituições de ensino superior e níveis universitários. Ele conclui que, devido a essas deficiências na educação formal, cabe aos indivíduos cultivar essas habilidades em si mesmos. Ao longo desta seção, ele relata anedotas e resumos de sua experiência educacional como
apoio a essas declarações. Parte II: Leitura de Terceiro Nível: Leitura Analítica Aqui, Adler define seu método para ler um livro de não-ficção a fim de obter insights. Ele afirma que três abordagem, abordagem, Todas as leituras têm que ser feitas para obter o máximo possível do livro, mas realizar esses três níveis de
leitura não significa necessariamente ler um livro três vezes, já que um leitor experiente será capaz de fazê-los enquanto lê um livro apenas uma vez. Adler chama o testemunho de estrutural, interpretativo e crítico nessa ordem. Etapa estrutural: A primeira etapa da leitura analítica está relacionada à compreensão da
estrutura e propósito do livro. Começa definindo o tema principal e o tipo de leitura do livro para melhor antecipar o conteúdo e entender o livro desde o início. Adler diz que o leitor deve distinguir entre livros práticos e teóricos, além de definir a área de pesquisa que o livro aborda. Além disso, Adler diz que o leitor deve
observar quaisquer seções do livro, e que não se limita às unidades localizadas no índice. Por fim, o leitor deve descobrir quais problemas o autor está tentando resolver. Passo de Interpretação: A segunda etapa da leitura analítica envolve a construção dos argumentos do autor. Isso exige que o leitor observe e
entenda as frases e termos específicos que o autor usa. Feito isso, Adler diz que o leitor deve encontrar e trabalhar para entender cada frase que o autor faz, bem como o apoio do autor a essas sugestões. Fase crítica: Na terceira fase da leitura analítica, Adler marcará o leitor para criticar o livro. Ele afirma que,
entendendo as sugestões e argumentos do autor, o leitor foi elevado ao nível de compreensão do autor e pode agora (e deve) julgar o mérito e a exatidão do livro. Adler defende o julgamento de livros baseados no senso comum de seus argumentos. Adler diz que ninguém pode discordar do argumento se não se pode
encontrar uma falha em seu raciocínio, fatos ou premissa, embora ele se sinta livre para não gostar mesmo. O método apresentado é, por vezes, referido como Método de Avaliação da Proposta de Estrutura (SPE), embora o termo não seja utilizado no livro. Parte III: Abordagens a Diferentes Tipos de Leitura Na Parte
III Adler discute brevemente diferenças de abordagem para diferentes tipos de literatura e se oferece para ler vários outros livros. Ele explica o método de abordar os Grandes Livros - lendo livros que influenciaram um determinado autor antes de ler a obra do autor - e cita alguns exemplos desse método. Parte IV: A
meta final de leitura A última parte do livro abrange o quarto nível de leitura: leitura sintética. Nesta fase, o leitor expande e aprofunda seus conhecimentos sobre um determinado assunto - por exemplo, amor, guerra, física de partículas, etc. - lendo vários livros sobre o assunto. Nas últimas páginas desta parte, o autor
revela os benefícios filosóficos da leitura: o crescimento da mente, uma experiência mais completa como ser consciente. Lendo a lista (edição de 1972) O apêndice A, da edição de 1972, forneceu a seguinte lista de leitura recomendada: - Ilíada, Odisseia do Antigo Testamento Ésquilo - Tragédias de Sófocles -
Tragédias de Heródota - Histórias de Eurípides - Tragédia de Tucídida - História dos Hipócrates da Guerra do Peloponeso - Cartas Médicas Aristófanes - Comédia Platão - Diálogos de Aristóteles - Obras de Epicurense - Carta a Heródoto; Carta a Menoekus Euclides - Elementos de Arquimedes - Obras de Apolônia
Perga - Seções Cônicas de Cícero - Obras Lucrécio - Sobre a Natureza das Coisas Virgílio - Obras Horace - Obras Lívida - História de Roma Ovídio - Obras de Plutarco - Vidas Paralelas; Moralia Tácita - Histórias; Anais; Agricola; Alemanha Nikas Geras - Introdução ao Epictetus Aritmético - Discursos; Enhairidion
Ptolomeu - Almagest Lucian - Obras Marco Aurélio - Meditação Galen - Sobre as Faculdades Naturais Novo Testamento Plotinus - Enneads St. Augustine - On The Teacher; Confissão; A Cidade de Deus; Sobre a Doutrina Cristã Canção de Roland Nibelungenlies Saga sobre a queimada Nyel de St. Foma Aquinas - A
Soma da Teologia por Dante Aligieri - Divina Comédia; Uma nova vida; Sobre a Monarquia de Jeffrey Chaucer - Troyl e Criseid; Contos de Cantuária de Leonardo da Vinci - Laptops por Niccolo Maquiavel - Príncipe; Discursos sobre os dez primeiros livros de Livi Desiderius Erasmus - Louvor da Loucura de Nicholas
Copérnico - Sobre as Revoluções das Esferas Celestiais Thomas Leia mais - Utopia Martinho Lutero - Mesa Palestra; Três tratados de François Rabelais - Gargantua e Pantagruel John Calvin - Institutos de Religião Cristã Michel de Montaigne - Ensaios William Gilbert - Sobre a carga e corpos magnéticos de Miguel de
Cervantes - Don quichot Edmund Spencer - Protalamion; Rainha das Fadas Francis Bacon - Ensaios; Promover o aprendizado; Novum Organum, Nova Atlântida por William Shakespeare - Poesia e peças de Galileu Galilei - Star Messenger; Diálogos sobre duas novas ciências por Johannes Kepler - Epitom
Copernicus Astronomia; Quanto à Harmonia do Mundo por William Harvey - Sobre o movimento do coração e do sangue nos animais; Sobre circulação sanguínea; Sobre a Geração Animal Thomas Hobbs - Leviatã Rene Descartes - Regras para a Direção da Razão; Discurso sobre o método; Geometria; Meditação
sobre a primeira filosofia de John Milton - obras Molière - Comédia Blaise Pascal - Letras Provinciais; Pence; Tratados Científicos por Christian Guygens - Tratados sobre Luz Por Benedict de Spinoza - Ética John Locke - Carta de Demolição; Governo civil; Ensaios sobre compreensão humana; Pensamentos relativos à
educação de Jean Baptiste Rasin - Tragédias de Isaac Newton - Princípios Matemáticos da Filosofia Natural; Óptica Gottfried Wilhelm Leibniz - Discurso sobre Metafísica; Novos ensaios sobre compreensão humana; Monodologia Por Daniel Defoe como Jonathan Swift de Robinson Crusoe - O Conto do Cachimbo;
Diário de Stella Viagens de Gulliver; A Modesta Proposta de William Congreave - O Caminho da Paz de George Berkeley - Os Princípios do Conhecimento Humano por Alexander Pope - Ensaio sobre a Crítica; O estupro do castelo; Ensaio sobre Charles de Secondat, Barão de Montesquieu - Cartas persas; O Espírito
das Leis de Voltaire - Letras em Inglês; Cândido; Dicionário Filosófico de Henry Fielding - Joseph Andrews; Tom Jones Samuel Johnson - A Vaidade dos Desejos Humanos; Dicionário; Russells; Na vida dos poetas David Hume - Tratado sobre a natureza humana; Ensaios são morais e políticos; O inquérito de
compreensão humana sobre a origem da desigualdade; Sobre a economia política; Emile - ou, por treinamento, Contrato Social Lawrence Stern - Tristram Shandy; Jornada Sentimental pela França e Itália por Adam Smith - Teoria dos Sentidos Morais; A Riqueza das Nações por Immanuil Kant - Crítica à razão pura;
Princípios fundamentais da metafísica moral; Críticas à razão prática; A ciência do direito; Críticas ao tribunal; O Mundo Eterno de Edward Gibbon - O Declínio e Queda do Império Romano; A autobiografia de James Boswell é uma revista; vida de Samuel Johnson, ll.D. Antoine Laurent Lavoisier - Traite Elementer de
Chimi (Elementos da Química) Alexander Hamilton, John Jay, e James Madison - Documentos Federalistas jeremy Bentham - Introdução aos princípios da moralidade e da legislação; A teoria da ficção de Johann Wolfgang von Goethe - Fausto; Poesia e Verdade por Joan Baptiste Joseph Fourier - A Teoria Analítica do
Calor por Georg Wilhelm Friedrich Hegel - Fenomenologia do Espírito; A filosofia do direito; Palestras sobre A Filosofia da História por William Wordsworth - Poemas de Samuel Taylor Coleridge - Poemas; Biografia da Literatura de Jane Austen - Orgulho e Preconceito; Emma Karl von Clausewitz - Na Guerra de
Standhal - Vermelho e Negro; Parma Charter House; Sobre Love Lord Byron - Don Juan Arthur Schopenhauer - Pesquisa em Pessimismo por Michael Faraday - A História Química da Vela; Pesquisa Experimental em Eletricidade por Charles Lyell - Princípios da Geologia Auguste Comte - Positive Philosophy Honor
Balzac - Per Goriot; Eugenie Grandet Ralph Waldo Emerson - Representante Masculino; Ensaios; Journal Nathaniel Hawthorne - Letra escarlate Alexis de Tocqueville - Democracia na América John Stuart Mill - Sistema Lógico; Sobre a liberdade; Governo Representativo; O utilitarismo; O tema das mulheres;
Autobiografia de Charles Darwin , A Origem das Espécies; A descida do homem; Autobiografia de Charles Dickens - The Piwick Papers; David Copperfield; Tempos Difíceis por Claude Bernard - Introdução ao Estudo da Medicina Experimental por Henry David Thoreau - Desobediência Civil; Walden Karl Marx - Capital;
Manifesto comunista George Eliot - Adam Tiede; Middlemarch Herman Melville como Moby-Dick; Billy Budd Fyodor Dostoyevsky - Crime e Castigo; Idiota; Gustave Flaubert como Madame Bovary; Três histórias de Henrik Ibsen - peças de Leo Tolstoi - Guerra e Paz; Anna Karenina; O que é arte?; Vinte e três Contos
de Mark Twain - As Aventuras de Huckleberry Finn; Misterioso Estranho William James - Princípios da Psicologia; Variedades de experiência religiosa; Pragmatismo; Ensaios em radicais Henry James - Americano Embaixadores Friedrich Wilhelm Nietzsche - Assim, disse zaratustra; Além do bem e do mal; A
genealogia da moralidade; Estará no poder Jules Henri Poincare - Ciência e hipótese; A Ciência e o Método de Sigmund Freud - Interpretação dos Sonhos; Palestras introdutórias sobre psicanálise; A civilização e seu descontentamento; Novas palestras introdutórias sobre psicanálise de George Bernard Shaw - peças
e prefácios de Max Planck - A Origem e Desenvolvimento da Teoria Quântica; Para onde a ciência vai?; Autobiografia científica de Henri Bergson - Tempo e Livre Arbítrio; Matéria e memória; Evolução criativa; Duas fontes de moralidade e religião por John Dewey - Como pensamos; Democracia e educação;
Experiência e natureza; Lógica: A Teoria da Pesquisa por Alfred North Whitehead - Introdução à Matemática; A ciência e o mundo moderno; Metas educacionais e outros ensaios; As Aventuras das Ideias de George Santayana - A Vida da Razão; Ceticismo e fé dos animais; Personalidades e Lugares por Vladimir Lenin
- Estado e Revolução Marcel Proust - Memória das Coisas do Passado de Bertrand Russell - Problemas da Filosofia; Análise da mente; Investigar significado e verdade; O conhecimento humano, seu escopo e limita Thomas Mann - A Montanha Mágica; José e seus irmãos Albert Einstein - O Significado da
Relatividade; Sobre o método da física teórica; A Evolução da Física por James Joyce - Os Mortos em Dublin; Retrato de um artista em sua juventude; Ulysses Jak Mariten - arte e escolástica; Graus de conhecimento; Direitos humanos e direito natural; O verdadeiro humanismo de Franz Kafka - A Corte; Castelo
Arnold J. Toynbee - Estudo de História; Civilização no julgamento de Jean-Paul Sartre - Náusea; Não há saída; Para ser e nada Alexander Solzhenitsyn - A Primeira Rodada; Cancer Ward Dados de publica'o mortimer Adler, como leur um livro: arte de obter um educa'o liberal, (1940) Edinho de 1967 publicado com o
subt'tulo Guia para ler os grandes livros de Edinho revisado de 1972, co-auto Carl Van Doren, Nova-Wei tambam como ler literatura como um Professor Leitura (processo) Referencias Adler, Mortimer Jerome, 1902- (2010). Como ler livros : o guia cl'ssico para leitura inteligente. São Paulo (SP): Realização. ISBN
9788588062894. OCLC 817221276 ! CS1 Manut: Nomes multiplos: lista de autores (link) Obtida de
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