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Pedro Santos é um pensador habituado com as práticas de leitura contemporâneas. 
Com um jeito debochado, ele acredita que os livros impressos deixarão de existir 
num futuro não muito distante, talvez até num ano em que ele ainda esteja por aí, 
para vivenciar. Como comprovação de sua tese, Pedro lembra que, em 2007, ele 
mesmo dedicou cerca de 80% de seu tempo de leitura para textos originados da 
internet, uma taxa que provavelmente se estende para seu ciclo de relações. 
Apenas de um categoria de lite ratura, foram mais de cem livros lidos por Pedro nos 
últimos meses, todos na tela do computador. "Ler mangá no computador é muito 
mais legal que ler um livro impresso", diz. 
 
Pedro tem apenas 12 anos e, antes que alguém conteste sua pouca experiência, é 
preciso esclarecer que suas idéias são o retrato do que se passa com crianças e 
adolescentes mundo afora. O hábito de leitura de jovens da idade de Pedro ou de 
seu irmão, Daniel, de 14 anos, está mudando. 
 
A gente sempre incentivou muito a leitura. Nós os levamos para sebos, mostramos 
que não tem problema algum ler um livro velho. E acho até que eles lêem bastante 
em relação à geração deles. Mas, não tem jeito, eles são fissurados pela internet 
afirma o funcionário público Nelson Santos, pai dos meninos. 
 
A boa notícia é que o apreço pela internet não quer dizer que se leia menos. 
Realizada pelo Instituto Pró-Livro, a pesquisa "Retratos da leitura no Brasil" está 
sendo lançada esta semana na Bienal do Livro paulista, pela Imprensa Oficial do 
Estado de São Paulo. Muito influenciada pela leitura exigida pelas escolas, a 
pesquisa indica que 6,9 livros são lidos por ano por crianças entre 5 e 10 anos; 8,5 
por jovens entre 11 e 13 anos; e 6,6 por adolescentes entre 14 e 17 anos. Como 
comparação, a média de leitura de um brasileiro entre 40 e 49 anos é de 3,4 livros 
por ano. 
 
Em 2007. acho que eu li mais de dez livros impressos. Li "O caçador de pipas" e "A 
cidade do sol" (ambos do autor Khaled Hosseini) em dois dias. Também gosto 
muito do Luís Fernando Verissimo, acho ele engraçado — afirma o adolescente 
Daniel. — Mas, se for contar o que eu leio na internet, acho que triplica a quantida-
de de coisas lidas. Vem cá que eu te mostro como é fácil achar um livro na internet. 
E Daniel, em menos de 20 segundos, acha um exemplar digital — pirata — de "A 
cidade do sol", um romance cujo exemplar físico está bem exposto em sua estante. 
A questão é saber até que ponto uma coisa está relacionada com a outra. Ou seja, 
será que a leitura na internet pode fazer com que os meninos passem a ler mais 
livros? Nosso pensador Pedro, como já foi dito, acha que livros físicos estão fadados 
ao esquecimento. Mas há gente que, humildemente, discorda. Um deles é o 
historiador francês Roger Chartier, um dos mais atuantes estudiosos dos hábitos de 
leitura do mundo. 
 
Ainda que a percepção dessa identidade do livro como obra seja mais difícil frente 
ao computador que em contato com o impresso, não há razão para que a nova 
forma dos textos destrua a composição e leitura de obras notáveis. A História 
ensina que as obras do passado sobreviverão às mutações morfológicas e técnicas 
do livro — disse Chartier, ao GLOBO. 
 
Ainda de acordo com a pesquisa do Instituto Pró-Livro, o tempo dedicado 
semanalmente à leitura por aqueles que declaram preferência pela internet é de 2 
horas e 24 minutos, à frente de todos os outras mídias, como livros (1 hora e 56 
minutos), jornais (1 hora e 21 minutos) e histórias em quadrinhos (1 hora e 9 
minutos). 



 
As pessoas estão lendo mais no Brasil. E os que gostam de ler mais pela internet 
são os que dedicam mais tempo à leitura — explica Galeno Amorim, coordenador 
da "Retratos da leitura no Brasil" e diretor do Observatório do Livro e da Leitura. 
Sobre o uso da internet pelos adolescentes, os especialistas costumam dizer que, 
cada vez que escrevemos ou lemos, independentemente do suporte, estamos pra-
ticando. Mas eu acho que qualquer excesso é prejudicial. Até mesmo ler livros 
durante 15 horas por dia é prejudicial. 
 
De uma família de classe média alta, os irmãos Daniel e Pedro dividem um 
computador para seu uso prolongado da internet — que ultrapassa em muito as 2 
horas e 24 minutos semanais da média brasileira. A divisão, coordenada pelos pais, 
é de um ficar com as horas pares, enquanto o outro ganha as horas ímpares. Nesse 
tempo, eles usam o Orkut, conversam no MSN, lêem mangas, visitam blogs e 
fotologs e se aventuram em jogos eletrônicos. A mãe, a artista plástica Claudia 
Herz, considera o tempo exagerado: 
 
Agora mesmo, Pedro foi para um acampamento, e eu dei um livro do Paul Auster 
para ele levar. Mas a concentração na internet ainda é demais. Quem fala que a 
internet incentiva a leitura de livros não tem filho adolescente. 
 
Sobre o tema, a professora Eliana Yunes, coordenadora da Cátedra Unesco de 
Leitura da PUC-Rio, concorda que não é o hábito que garante a qualidade da 
leitura. "É o gosto, o interesse, a partilha", afirma ela. 
 
A população jovem cresceu com a mídia, o cinema e a internet no seu encalço e 
aprendeu o gosto da velocidade. Tudo isso, como o livro, é suporte de leitura. É 
preciso saber ler muitas linguagens e interagir com muitas textualidades — explica 
Eliana. — O uso freqüente da internet pode ajudar, sim, o processo de leitura. Ao 
contrário do que se diz, o cinema, a TV e a internet não concorrem com o livro, 
mas co-ocorrem. Saber trabalhar com linguagens, suportes e textos resulta na 
experiência de aprender a pensar e replicar. É aí que está o leitor em ação. 
 
Jovem leitor, habituado hoje à internet e aos mangás, mas com potencial e 
incentivo dos pais para crescer como um devorador de livros, o nosso pensador 
Pedro Santos tem uma previsão para o futuro da leitura:  
 
Um dia, todo mundo vai ler pela internet — diz ele.  
 
 
 
Leia mais: 
 
Vc tb screv dese jeito????? 
 
Tiopês é o 'idioma' da moda para adolescentes 
 
Certamente alguém já deve ter interpretado alguns dos versículos do Livro do 
Apocalipse como uma praga lingüística contemporânea que, tal como teria sido 
Babel, impediria a comunicação de crianças e adolescentes pela internet. Mas, ao 
contrário, os "dialetos" surgidos na rede tendem a ajudar nos bate-papos da 
garotada. 
 
Entre MSNs, chats, fotologs e outros nomes estranhos que um sujeito beirando os 
30 tem dificuldade de acompanhar, a sensação atual atende por tiopês, uma 
espécie de idioma derivado do português e criado por internautas. No Orkut, uma 
única comunidade sobre o assunto, chamada "Tiopês — A revolução", conta com 



mais de sete mil membros. Está escrito lá, num português mais ou menos: "O 
Tiopês é uma nova forma de linguagem utilizada por diversas pessoas para 
comunicar-se na internet, com um jeito engraçado e 'incorreto'". Enfim, enquanto 
as abreviações comuns da internet serviam para facilitar a comunicação de forma 
anárquica, a diferença do tiopês é que, nele, a escrita é cheia de normas: de como 
se escrever errado. Um usuário da comunidade explica que o tiopês nasceu de um 
chat praticado pelo Orkut, um tal alechat. Dali, já passaram pelo tiopês arcaico ("E 
ai pessoau to deichando umas diks pra vocês flw"), pelo tiopês moderno ("eae 
pesoau to deishamdo Ias di-cks pra vo6 flw gatas me aids") e pelo neo-tiopês ("eae 
pessoau to deishamod uams diacs paar vosses flw bjsmeliag"). 
 
O que parece confuso para quem curte um bom e correto português tem até 
regras. Uma diz: "A troca (ou adição) de 'n' por 'm' é muito utilizada, mas é bom 
usar com moderação. Lembrando que a troca de 'm' por 'n' é mais válido no fim da 
frase". 
 
O curioso é que, e isso qualquer um com mais de 30 tem obrigação de concordar, 
os adolescentes já criavam dialetos num período pré-internet. Escrever frases 
inteiras ao contrário e a Língua do P (e suas variações) são alguns exemplos. 
 
A escrita e a leitura que se realizam na internet acompanham toda uma lógica do 
computador, do próprio teclado. Você tem que escrever rápido, principalmente se 
você está se comunicando com o outro em canais de relacionamento como chats e 
MSN, onde o que importa é a rapidez. E, de jeito nenhum, isso atrapalha a educa-
ção de um jovem. Os adolescentes sabem que esses códigos não podem ser usados 
na escola — afirma a professora Maria Teresa de Assunção Freitas, da Faculdade de 
Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora e autora do livro "Leitura e 
escrita de adolescentes na internet e na escola" (Editora Autêntica). — Quando 
éramos jovens, nós também criávamos nossos códigos para escrever nas agendas 
sem que ninguém pudesse entender. Com a internet, isso só ficou mais intenso.  
 
 
 
Leia mais: 
 
'Acredito que os jovens leiam mais hoje' 
Roger Chartier 
por André Miranda 
 
Diretor do Centro de Pesquisas Históricas na Escola de Altos Estudos em Ciências 
Sociais da França, o historiador francês Roger Chartier é um dos maiores 
especialistas do mundo no estudo da prática da leitura. São de sua autoria os livros 
"Práticas da leitura" (Estação Liberdade), "História da leitura no mundo ocidental" 
(Ática) e "Os desafios da escrita" (Unesp), entre outros. Em entrevista ao GLOBO, 
Chartier falou sobre as mudanças que as tecnologias podem promover sobre a 
leitura. 
 
O GLOBO: Um jovem de hoje lê menos do que um jovem de 30 anos atrás? 
 
Roger Chartier:  
Parece-me difícil estabelecer um diagnóstico geral. Alternando os países, os meios 
sociais ou as condições culturais, a resposta poderia ser muito distinta. No caso 
francês, acredito que os jovens leiam mais hoje, mas eles lêem textos que não são 
os que tradicionalmente se consideram leituras legítimas. Eles lêem na frente do 
computador, lêem histórias em quadrinho, revistas, livros escolares, literatura de 
bolso. O que é verdade é que os jovens não valorizam de forma alguma sua 
representação como leitor. Mas, como escreveu o sociólogo francês Christian 



Baudelot, "ainda assim lêem", indicando que as práticas de leitura são mais 
freqüentes do que indicam os discursos sobre leitura. Não conheço os dados 
estatísticos do Brasil, mas a mesma conclusão me parece válida. 
 
É possível falar sobre a "qualidade" do tipo de leitura? É aceitável que 
alguém diga que a leitura de blogs ou sites de notícias tem menos valor do 
que a leitura de um romance? 
 
Chartier: 
A leitura frente a uma tela de computador é descontinuada, segmentada, e se atém 
a um fragmento (uma informação de um banco de dados, um artigo num periódico 
ou blog, uma voz numa enciclopédia), sem a necessidade ou desejo de relacionar 
esse fragmento com a totalidade textual de onde foi extraído. Acredita-se que a 
leitura de textos cuja estrutura é fragmentada pode pôr em perigo o conceito de 
obra que supõe a compreensão. É a razão pela qual a edição de livros eletrônicos 
encontrou mais êxito com os gêneros enciclopédicos do que com romances, ensaios 
ou livros de história. É a razão, também, que explica a inquietude dos jovens 
leitores que se apropriam desses gêneros com as mesmas práticas de leitura que 
eles lêem blogs ou web-sites. Mais do que a qualidade dos textos, o essencial é a 
relação entre os tipos de textos e a maneira de ler. 
 
Mas um pai deveria se preocupar com um filho que passe horas lendo blogs 
e não pegue nunca num livro impresso?  
 
Chartier:  
O que é um livro? Para nós, é um objeto específico, diferente de outros objetos da 
cultura escrita (cartas, periódicas, revistas etc.) e é uma obra que tem sua 
identidade própria, sua coerência, sua lógica intelectual ou estética. Ainda que a 
percepção dessa identidade do livro como obra seja mais difícil frente ao 
computador que em contato com o impresso, não há razão para que a nova forma 
dos textos destrua a composição e leitura de obras notáveis. A História ensina que 
as obras do passado sobreviverão às mutações morfológicas e técnicas do livro: 
desde os rolos da Antigüidade e manuscritos medievais, até depois de Gutenberg 
com o livro impresso. 
 
Mas daqui a 40 ou 50 anos, quando a internet fizer parte da formação 
inicial de todas as gerações, um livro impresso ou um jornal não poderia se 
tornar obsoleto?  
 
Chartier:  
Não desejo e nem acredito nisso, porque ler um "mesmo" texto na frente do 
computador e num objeto impresso leva a leituras diferentes. A primeira é realizada 
por rubricas, temas, palavras-chave e dá acesso a informações segundo uma 
ordem enciclopédica na qual cada fragmento tem como contexto os outros textos 
que se encontram sob a mesma rubrica de sua origem. Já o sentido da segunda 
leitura é construído por cada fragmento em relação a todos os textos presentes na 
mesma página ou publicados no mesmo exemplar. É a intenção editorial, intelectual 
ou estética que mostra o contexto. As pessoas podem comprovar o que estou 
dizendo lendo um mesmo artigo num banco de dados de uma revista eletrônica e 
em seu exemplar impresso. Assim é possível medir a diferença de expectativas, 
curiosidades ou modalidades de compressão que existe entre as leituras. 
 
Num país como o Brasil, onde a educação é deficiente e a renda da 
população é baixa para a compra de livros, projetos de inclusão digital po-
dem ser uma solução de incentivo à leitura?  
 
Chartier:  



Acredito que sim. As telas de computador que existem hoje são telas escritas, que 
podem ajudar a ensinar a ler e escrever, e que podem proporcionar um acesso a 
uma biblioteca sem limites. Mas acho também que, como disse certa vez a 
(psicóloga e pedagoga argentina) Emilia Ferreiro, a presença de computadores nas 
salas de aula não basta para resolver as dificuldades de aprendizado. Para o 
fomento da leitura, é preciso a mediação de mestres capazes de situá-la em frente 
ao computador dentro de uma cultura escrita global, que exige o aprendizado de 
escrever à mão e que propõe outros suportes de comunicação. O livro impresso é 
um desses suportes e deve estar presente nas classes e em espaços sociais como 
bibliotecas e livrarias. Como disse Bill Gates: "Quando quero ler um livro, eu o 
imprimo".  
 
       Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 17 ago. 2008. Segundo Caderno, p. 1-2. 


