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ANTÔNIO CARLOS GUIMARÃES é expositor, autor de livros e blogs
Seus livros, que assinou sob o pseudônimo de ANTÔNIO LOBO GUIMARÃES,
podem ser vistos aqui: http://www.guimaguinhas.prosaeverso.net/livros.php
Seu site pessoal é: www.guimaguinhas.prosaeverso.net
Contatos: historiasdeaguinhas@gmail.com

LEITURA E IMPRESSÃO
Recomenda-se a leitura on-line deste texto e a impressão somente do estritamente
necessário. Se for imprimir, use o modo múltiplo ou livreto (2 páginas por folha, frente e
verso), que, em face da diagramação adotada, obterá um texto de boa
visualização/leitura.
Esta obra está licenciada sob uma Licença Creative Commons. Você
pode copiar, distribuir, exibir, executar, desde que seja dado crédito ao
autor original. Você não pode fazer uso comercial desta obra. Você não
pode criar obras derivadas.
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PARA LER MELHOR
A necessidade de esclarecer nunca foi tão importante. E será através da clareza, e
não do jargão, que você ganhará credibilidade.
(PAUL DICKSON)

APRESENTAÇÃO

Cara(o):
Neste pequeno roteiro, apresentamos algumas dicas para você ler e
entender melhor o que lê.

Serelepe

O objetivo é facilitar a leitura e a compreensão dos incontáveis textos
e tipos de textos a que devemos dar atenção, na vida pessoal e
profissional.
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1 – PARA LER E ENTENDER MELHOR O QUE LER
Sim, acabo de fazer um curso de leitura dinâmica. Muito útil. Li Guerra e Paz ontem à
noite – todas as 1.400 páginas. Levei 20 minutos. É sobre a Rússia, não é?
(WOODYALLEN)
NIVEIS DE LEITURA

Para compreender esse ponto, vamos fazer um resumo baseado em Mortimer
Adler, que escreveu dois livros fundamentais sobre os níveis de leitura: A arte de ler,
na década de 1940; e Como ler livros: o guia de compreensão de leitura para o leitor
comum, esse em parceria com Charles Van Doren.
O primeiro foi editado no Brasil, em 1947, pela Editora Agir (tradução de Inês Fortes
de Oliveira). Do segundo, há duas edições: uma da Univercidade/Francisco Alves
(tradução de Luciano Trigo), de 2000, e outra da É Realizações, de 2010, na tradução
de Edward Horst Wolff e Pedro Sette-Câmara.
Como ler livros: o guia de compreensão de leitura para o leitor comum trata-se do
melhor e mais bem-sucedido guia de compreensão de leitura para o leitor comum.
O livro aborda os vários níveis de leitura e mostra como atingi-los ― da leitura
elementar à leitura rápida, passando pelo folheio sistemático e pela leitura
inspecional. Aprende-se a classificar determinado livro, a “radiografá-lo”, a isolar a
mensagem do autor, a criticar.
Vejamos um resumo destes tópicos, elaborado por Rodrigo Farias:
Podemos resumir o que vimos até agora em uma única frase:
A qualidade de uma leitura depende do esforço investido nela, pelo menos
em se tratando de livros inicialmente acima de nossa capacidade e que por
isso são capazes de nos levar à transição de um estado de entender menos
para um estado de entender mais.
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NÍVEIS DE LEITURA
Para Adler, existem quatro níveis de leitura. Repare que são "níveis" e não
"tipos", porque os níveis mais altos absorvem os mais baixos. São eles, do
mais baixo para o mais alto:
1.
LEITURA ELEMENTAR - corresponde ao nível ensinado na escola
primária. A preocupação de quem lê nesse nível é com a linguagem em si,
a decodificação da escrita, que com qualquer outra coisa. A pergunta que
norteia esse nível é: "O que a frase diz?".
2.
LEITURA AVERIGUATIVA (também chamada de "pré-leitura" ou
"garimpagem") - este nível é voltado para a melhor avaliação possível de
um texto ou livro num período curto de tempo. Por exemplo, quando
estamos de passagem por uma livraria, vemos um livro que parece
interessante e precisamos saber se ele é bom antes de decidirmos se
vamos comprá-lo. ["Este livro é sobre o quê?".]
3.
LEITURA ANALÍTICA - é a leitura completa, a melhor que se pode
fazer, ativa por excelência. No dizer de Adler, "se a leitura averiguativa é a
melhor que se pode fazer num determinado período de tempo, então a
leitura analítica é a melhor leitura possível quando não existe limite de
tempo". É um nível de leitura voltado basicamente para a compreensão,
de modo que, se seu objetivo é apenas informação ou entretenimento, ele
pode não ser necessário.
4.
LEITURA SINTÓPICA OU COMPARATIVA - implica a leitura de muitos
livros sobre um certo tema, pondo-os em relação uns com os outros e com
o tema. Estudantes de Ciências Humanas são obrigados a se familiarizar
com ela. É o nível mais difícil de se alcançar, e não há pleno acordo sobre
suas regras. Porém, é também o mais recompensador de todos os níveis.
Referências:
http://www.bestreader.com/port/txcomolermelhor.htm
http://educacao.uol.com.br/resenhas/como-ler-livros.jhtm
http://fernandonogueiracosta.wordpress.com/2010/12/24/como-ler-livros-o-guia-classico-para-aleiturainteligente/
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2 – UMA APRESENTAÇÃO-RESUMO DE “COMO LER LIVROS” [HOW TO
READ A BOOK]

No link abaixo, há uma apresentação-resumo dos mencionados livros de ADLER e
ADLER & VAN DOREN, elaborada por Jacques Philippe Sauvé, da UFPB/DSC:
www.dsc.ufcg.edu.br/~jacques/palestras/Comolerumlivro.ppt

Veja também uma resenha do livro acima, elaborada pelo prof. Fernando N. Costa:
https://fernandonogueiracosta.wordpress.com/2010/12/24/como-ler-livroso-guia-classico-para-a-leitura-inteligente/

3 – TÉCNICAS DE LEITURA
Há pessoas com dificuldades de leitura, ou que precisam ler grande quantidade de
livros ou textos, que costumam procurar técnicas de leitura rápida e/ou dinâmica
para melhorar esse ponto.
Elas estão aí para quem quiser conhecer, como estes exemplos: leitura dinâmica,
FotoLeitura etc.
Veja o artigo Ler sem pressa, publicado pela revista ISTOÉ, neste link:
http://www.istoe.com.br/reportagens/172235_LER+SEM+PRESSA
Nas INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS ao final deste texto, há uma lista de livros, tópicos
de livros e links para artigos que podem contribuir para você melhorar sua leitura.

4 – HIPERTEXTO E LEITURA ON-LINE
“Hyperlink... que permite efetivar ágeis deslocamentos de navegação on-line por cais
de informações nunca dantes aportados.”
(ANTÔNIO CARLOS S. XAVIER,
atualizando Camões)
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“Para navegar hipertexto não há um roteiro
dirigido, apenas sugerido, podendo cada
um usar sua própria carta náutica.”
( in Navegar é preciso: os novos caminhos do saber)

O livro/texto organiza-se de forma necessariamente linear e sequencial. 0
hipertexto* ― e a hiperleitura que ele permite ― transformam as relações
possíveis entre as imagens, os sons e os textos associados de maneira não
linear, mediante conexões eletrônicas. Hiperleitura é uma nova relação do
leitor com o texto. (ROGER CHARTIER)
Conquanto todas as novas possibilidades e atrativos da leitura on-line, ela é
mais difícil e cansativa. Enquanto não dispomos de e-readers que possam
ser tratados como livros (imitam suas páginas, podem ser dobrados, riscados, anotados,
etc.), a leitura em tela vai exigir cuidados com a postura, a proximidade da
tela, o tamanho das fontes.
Esse é um aspecto, mas por outro lado ela oferece alguns benefícios, tais
como:
•

O texto é não linear: o leitor/navegador vai descobrindo rotas e caminhos,
conforme seu interesse e necessidade.

•

A leitura é mais rápida (porém, superficial, dispersiva e de menor qualidade)

•

O leitor cria suas próprias trilhas de leitura (salta textos, dispensa links, muda de
página, de site etc.)

•

É facilmente armazenável, portável, acessível e permanentemente disponível (em
qualquer local, hora etc.)

NOTA: (*) Hipertexto é termo do ambiente informático, assim definido: documento
capaz de incluir em seu conteúdo ligações com outras partes do mesmo documento
ou com documentos diferentes. As ligações normalmente são indicadas através de
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uma imagem ou texto em uma cor diferente ou sublinhado. Ao clicar na ligação, o
usuário é levado até o texto ligado.

1.

Apresentação de informações escritas, organizadas de tal maneira que o

leitor tem liberdade de escolher vários caminhos, a partir de sequências associáveis
possíveis entre blocos vinculados por remissões, sem estar preso a um
encadeamento linear único.

2.

Forma de apresentação de informações em um monitor de vídeo, na qual

algum elemento (palavra, expressão ou imagem) é destacado e, quando acionado
(geralmente mediante um clique de mouse), provoca a exibição de um novo
hipertexto com informações relativas ao referido elemento. São textos em que
algumas palavras funcionam como chaves de acesso para outros textos. Na
Internet, um hipertexto pode levar o usuário a outra parte da página, a outra
página, a outro site e a enviar um email.
Fontes: DICIONÁRIO DE INFORMATIQUÊS. Disponível em:
http://www.uol.com.br/mundodigital/dicionarios. Acesso em: 3 set 2002
– DICIONÁRIO HOUAISS. Verbetes de Informática. São Paulo: Editora Objetiva, 2001.
– GENNARI, Maria Cristina. Minidicionário de Informática. São Paulo: Saraiva, 1999.

5 - E-READERS, E-BOOKS, AUDIOBOOKS, SOFTWARES DE LEITURA
A tecnologia acabou com os limites entre meio papel e meio digital. Vejam
que qualquer texto em papel pode virar digital (escaneamento). E qualquer
texto digital pode virar papel (impressão). 1

E se você tiver um texto escaneado e quiser transformá-lo em arquivo texto (Word, ou similar),
pode-se usar o recurso ocr, que muitas impressoras já trazem.
1
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Assim, se pode passar a hemeroteca “papel” para a “virtual” ― e vice-versa.
Já para facilitar a leitura, há várias tecnologias disponíveis, como: E-readers,
Ebooks, Audiobooks
Há também programas (muitos deles livres) que leem textos em voz alta,
como estes:
•

Para textos em pdf, o Adobe possui este recurso: Visualizar / Ler em voz
alta / Ativar leitura em voz alta

•

Há ainda o Liane TTS, um sintetizador de voz para leitura de tela, criado
pelo Serpro.

Mais informações, neste link:
http://www.serpro.gov.br/menu/noticias/noticias-antigas/serpro-realiza-treinamentonacional-de-software-para-cegos

6 – DIREITOS DO LEITOR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

O direito de não ler
O direito de pular páginas
O direito de não terminar um livro
O direito de reler
O direito de ler qualquer coisa
O direito ao bovarismo (doença textualmente transmissível)
O direito de ler em qualquer lugar
O direito de ler uma frase aqui e outra ali
O direito de ler em voz alta
O direito de se calar
(DANIEL PENNAC, Como um romance)
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7 - INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS
MÉTODOS DE LEITURA







A arte de ler – Mortimer Adler – Agir, 1947
Como ler um livro: o guia clássico da leitura inteligente – Mortimer Adler; Charles
Van Doren – Univercidade/Francisco Alves, 2000
Técnicas de leitura e redação – Hênio Tavares – Itatiaia, 1975
Técnicas para uma leitura rápida e eficaz – Donaldo Weiss – Nobel, 1992
A importância do ato de ler – Paulo Freire – Cortez Editora, 1987

LEITURA DOS CLÁSSICOS









Por que ler os clássicos – Italo Calvino – Cia. das Letras, 1993
Como ler e por que ler os Clássicos Universais desde cedo – Ana Maria Machado Objetiva, 2002
Ler, Pensar e Escrever – Gabriel Perissé – Arte & Ciência, 1996
Para ler como um escritor – Francine Prose – Zahar, 2008
Para ler literatura como um professor – Thomas C. Foster – Lua de Papel, 2010.
Para ler romances como um especialista - Thomas C. Foster – Lua de Papel, 20101.
Como um romance [Direitos do leitor] – Daniel Penac – Rocco/L&PM Pocket, 2008

LEITURA ESCOLAR




Leitura. Estudar também se aprende – Marina Celeste Magro – EPU, 1979
Cap. IV – A arte de ler. Como estudar – James Deese; Ellin K. Deese Freitas Bastos, 1982
Guia de leitura: http://pt.slideshare.net/RBCondeixa/guio-de-leitura-41454365
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LEITURA TÉCNICA



Cap. II – Aperfeiçoamento da leitura In Como fazer uma monografia Délcio Vieira Salomon – Interlivros, 1978





Leitura técnica de livros In Métodos e Técnicas de Pesquisa Bibliográfica -




Como ler um texto de filosofia. Antônio Joaquim Severino. Paulus, 2010.



Cap. VII – O estudo da filosofia – 6 – A leitura In Introdução ao Pensar –
Arcângelo R. Buzzi, Vozes, 1983



Como ler artigo científico

Ângelo D. Salvador – Sulina, 1982
6 – A leitura no estudo In O Método Científico – Teoria e Prática – A.
Guilherme Galliano – Harbra, 1979
I – O nível de leitura In A Arte de Pensar – Pascal Ide – Martins Fontes,
1995

o

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=s151774912001000200001&script=sci_arttext

o http://www1.univap.br/spilling/MES/Leitura%20de%20Artigos.pdf



Leitura eficiente de artigos científicos

ohttp://www.icmc.usp.br/~renata/Leitura4.PDF
LEITURA ATIVA



Diferença entre Leitura e Estudo - Como Ler e Compreender Melhor –
Vídeo
o https://www.youtube.com/watch?v=273ZVfHKuLc



Objetivos Práticos da Leitura - Como Ler e Compreender Melhor – Vídeo
o https://www.youtube.com/watch?v=Iw_TBEyfqQ0



Como melhorar a leitura (para concursos)
o https://www.youtube.com/watch?v=C0Nqiu-wNhk
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