"Técnicas de Leitura: Skimming e Scanning"
Existem diferentes estilos de leituras para diferentes situações. Páginas
na internet, romances, livros textos, manuais, revistas, jornais e
correspondência são alguns dos itens lidos por pessoas todos os dias.
Leitores eficientes e efetivos aprendem a usar muitos estilos de leitura
para diferentes propósitos. Por exemplo, você pode ler por prazer, para
obter informações ou para completar uma tarefa. A técnica escolhida irá
depender do objetivo da leitura. Scanning, skimming, e leituras críticas
são diferentes estilos de leituras. Se você está procurando por
informação, deve-se usar scanning para uma palavra específica. Se você
está explorando ou revendo um documento deve-se usar a skimming.
A compreensão do texto lido depende: da capacidade do leitor em
relacionar

idéias,

estabelecer

referências,

fazer

inferências

ou

deduções lógicas, identificar palavras que sinalizam idéias, além da
percepção de elementos que colaborem na compreensão de palavras,
como os prefixos e sufixos e não simplesmente, como muitos acreditam,
o conhecimento de vocabulário, ou seja, só o conhecimento de vocabulário
é insuficiente para compreender um texto. Como a leitura é um processo,
para ler de forma mais ativa, rápida e, desse modo, mais efetiva,
procure:
» quebrar o hábito de ler palavra por palavra;
» usar seu prévio conhecimento sobre o assunto;
» dominar as estratégias que fortalecerão este processo;
» prestar atenção ao contexto em que o texto está colocado;
» fortalecer as estruturas gramaticais que sustentam a formulação
das idéias apresentadas.
*

Prevendo o conteúdo de um texto
É a primeira coisa a fazer antes de começar a leitura do texto. É
possível, muitas vezes, antecipar ou prever o conteúdo de um texto,
através do título, de um subtítulo, gráfico ou figura incluídos. O título,
quando bem escolhido, identifica o assunto do texto.
Técnica de leitura – Scanning
(habilidade de leitura em alta velocidade)
É uma habilidade que ajuda o leitor a obter informação de um texto sem
ler cada palavra. É uma rápida visualização do texto como um scanner faz

quando, rapidamente, lê a informação contida naquele espaço. Scanning
envolve mover os olhos de cima para baixo na página, procurando palavras
chaves, frases especificas ou idéias. Ao realizar o scanning procure
verificar se o autor fez uso de organizadores no texto, como: números,
letras, passos ou as palavras primeiro, segundo, próximas. Procure por
palavras em negrito, itálico, tamanhos de fontes ou cores diferentes. O
processo de scanning é muito útil para encontrar informações específicas
de, por exemplo, um número de telefone numa lista, uma palavra num
dicionário, uma data de nascimento, ou de falecimento numa biografia,
um endereço ou a fonte para a resposta de uma determinada pergunta
sua. Após “escanear” o documento, você deve usar a técnica de skimming.
*
Técnica de leitura – Skimming
O processo de skimming permite ao leitor identificar rapidamente a idéia
principal ou o sentido geral do texto. O uso do skimming é frequente
quando a pessoa tem muito material para ler em pouco tempo.
Geralmente a leitura no skimming é realizada com a velocidade de três a
quatro vezes maior que a leitura normal. Diferentemente do scanning,
skimming é mais abrangente; exige conhecimento de organização de
texto, a percepção de dicas de vocabulário, habilidade para inferir idéias
e outras habilidades de leitura mais avançadas.
Existem muitas estratégias que podem ser usadas ao realizar o skimming.
Algumas pessoas lêem o primeiro e o último parágrafo usando títulos,
sumários e outros organizadores na medida que lêem a página ou a tela do
monitor. Você pode ler o titulo, subtítulo, cabeçalhos, e ilustrações.
Considere ler somente a primeira sentença de cada parágrafo. Esta
técnica é útil quando você está procurando uma informação especifica em
vez de ler para compreender. Skimming funciona bem para achar datas,
nomes, lugares e para revisar figuras e tabelas. Use skimming para
encontrar a idéia principal do texto e ver se um artigo pode ser de
interesse em sua pesquisa.
Muitas pessoas consideram scanning e skimming como técnicas de
pesquisa do que estratégias de leitura. Entretanto, quando é necessário
ler um grande volume de informação, elas são muito práticas, como
exemplo durante a procura de uma informação específica, de dicas, ou ao
revisar informações. Assim, scanning e skimming auxiliam-no na definição
de material que será lido ou descartado.

