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Aparelhos têm muito a evoluir
Além da diminuição de preço,
fundamental para a populari-
zação dos leitores digitais será
a própria evolução tecnológica
pela qual devem passar os
aparelhos. Segundo o profes-
sor da Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE) e criador
do Centro de Estudos e Siste-
mas Avançados do Recife (Ce-
sar), Silvio Meira, os dispositi-
vos atuais à venda fazem parte
da geração zero. São uma si-
mulação de papel de média re-
solução, utilizando a tecnolo-
gia e-ink que simula a ilumi-
nação indireta, diferente da
luz de um monitor de compu-
tador que prejudica a leitura
por longo período. “Na gera-
ção um, teremos uma simula-
ção de boa resolução em cores,
como os jornais. Na segunda, a
imagem já terá padrão de re-
vista”, afirma.

Para muitos, o computador
com touch screen iPad, que será
lançado pela Apple no dia 3 de
abril, pode atrair muita aten-
ção, mas tecnologicamente
ainda não é a solução. “Ele pa-

rece interessante, mas não te-
nho certeza de termos chegado
ao ponto em que está o negócio
de música. A evolução do iPod
criou um dispositivo desejável
por conta própria”, diz a dire-
tora de contratos e direitos au-
torais da Little, Brown Group
Book, Diane Spivey.

Leitura em rede
O próximo passo seriam os tex-
tos interativos e animados, que
permitirão a manipulação de
gráficos, por exemplo, defende
Meira. A partir disso, alunos
poderão ir à escola sem carregar
mochilas de livros, e, ao estuda-
rem uma matéria, poderão in-
serir comentários, que podem
ser respondidos por colegas.

Com isso, pode surgir toda
uma mudança de cultura de lei-
tura, diferente do processo in-
dividual e isolado. “Ler em rede
vai ser a forma normal de ler.
Muita gente vai começar a ler
dessa forma. É só questão de
tempo”, acredita Meira. “Sem-
pre fomos seres sociais, mas de
forma gregária.” ■ C.E.V.

Avanço tecnológico
vai permitir uma
mudança na forma
como as pessoas
encaram a leitura,
de uma atividade
individual para um
processo em rede

Para professor da UFPE, os dispositivos chegarão à definição encontrada em revistas e terão textos interativos
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da UFPE:
e-readers
estão ainda
na geração
zero
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