
esquisa divulgada, em 29 
de setembro de 2010, pe
la Scholastic - editora nor
te-americana dos livros de 

Harry Potter - revelou que as crianças 
e os adolescentes querem ler livros di
gitais ( também chamados de e-books). 
Segundo os dados levantados no es
tudo Kids & Family Reading Report, 57% 
dos entrevistados (entre 6 e 17 anos) 
t êm interesse em ler e-books e 25% 
afirmaram que já leram algum livro 
em um aparelho eletrônico, que po
dem ser os leitores digitais, dispositi
vos portáteis ou mesmo o computador. 
O universo pesquisado envolveu 1.045 
conjuntos (pais e filhos), que foram 
entrevistados entre 28 de abril e 11 de 
maio de 2010. 

O interesse dos jovens pela leitu
ra digital surpreendeu a diretoria da 
Scholastic. Por outro lado, os adul
tos veem com desconfiança a prática. 
Segundo a pesquisa, os pais e outros 
responsáveis pelos estudantes acredi
tam que a distração que os aparelhos 
eletrônicos implicam - como acesso 
à internet, jogos, etc. - n ã o permit i 
r ia que seus filhos tivessem a tenção , 
paciência e concentração necessárias 
para ler com profundidade um livro. 

Para os escritores Sérgio Rodrigues 
e Adriana Lisboa, mesmo nas platafor
mas digitais, são necessárias disciplina 
e introspecção para uma leitura pro
veitosa. Ambos participaram, no ano 
passado, do Café Literário "Literatura 
digital, e-books e o leitor do futuro: há 

uma revolução em curso?", duran
te a Bienal do Livro do Paraná , em 
Curitiba. Na ocasião, Rodrigues apro
veitou para falar sobre o Kindle (leitor 
digital da Amazon). Para ele, o fato de 
o Kindle ser apenas uma plataforma 
para e-books - em oposição ao iPad (da 
Apple), que permite acesso à internet 
e inúmeros outros aplicativos - pro
porciona uma experiência de leitura a 
mais próxima possível da tradicional. 
"A literatura passa a ser um úl t imo 
santuár io , uma atividade para andar 
em 'pista lenta' e recarregar as bate
rias", opina. 

Essa proposta, entretanto, opõe-
-se ao interesse primordial das crian
ças e adolescentes, que é exatamente 
o contrário: fazer várias coisas instan-



tâneas e usando um mesmo aparelho. 
Para que a sede de "ter tudo ao mesmo 
tempo" não afaste os jovens da litera
tura, discute-se muito a produção de 
conteúdo próprio para os leitores digi
tais, que usem interatividade e recur
sos mul t imíd ia para enriquecer as his
tórias. É o caso do livro Alice no País das 
Maravilhas para iPad, com sons e figu
ras que se mexem de acordo com a mo
vimentação do aparelho. Basta entrar 
no YouTube e digitar "Alice no País das 
Maravilhas para iPad", para se ter uma 
prévia dessa versão moderna da obra. 

Mas, até que ponto os livros intera
tivos, com sons e outros recursos, po
dem ser considerados literatura? O es
critor Sérgio Rodrigues, que t a m b é m 
é jornalista, afirma que essa variação 
narrativa é algo novo, válido, mas que 
não pode ser considerada literatura 
que, por essência, é uma palavra após 
a outra. Adr i ana concorda com o co
lega e afirma que esse tipo de mate
r ia l pode ser contraproducente. "Se 
pensamos em livros interativos, pen
samos em outra coisa que já n ã o é 
mais somente literatura, que borde
ja o videogame. Isso pode tanto aproxi
mar do mundo da literatura crianças que 
não se interessam por livros, quanto afas
tar outras que se interessam", explica. 

Outra questão levantada tanto 
na Bienal, quanto na pesquisa enco
mendada pela Scholastic foi a respei
to do acesso à informação. Entre os 
pais entrevistados nos Estados Unidos, 
84% acreditam que seus filhos preci
sam lidar com muito mais informa
ção do que eles necessitavam quando 
t inham a mesma idade. Para Adriana 
e Rodrigues, os usuár ios de internet 
(inclusive eles próprios) sabem pou
co sobre muitas coisas diferentes, não 
se aprofundando em nenhum assunto 
específico. "Esse parece ser o perfil do 
leitor do futuro: conhecedor de muitos 
assuntos, mas sem profundidade", co
menta o escritor. 

EM SALA DE AULA 
A popular ização dos dispositivos m ó 
veis para a leitura de e-books poderia 
estimular a leitura, inclusive na esco
la. No estudo norte-americano, 33% 
dos entrevistados, entre 9 e 17 anos, 

afirmaram que leriam mais por diver
são, se tivessem acesso a livros digitais 
disponíveis em aparelhos eletrônicos. 

O colégio Oswald de Andrade, 
de São Paulo (SP), colocou em dis
cussão o uso do iPad em sala de au
la, ao desenvolver, para uma ação 
de marketing, uma carteira digital 
com o dispositivo acoplado. O obje
tivo era mostrar como, mesmo sen
tado em classe, é possível ter acesso 
ao mundo de in formações d i sponí 
vel na internet. "A carteira digital é 
apenas conceitual para levar ao pú
blico a d iscussão que promovemos 
constantemente com os pais e os alu
nos aqui na escola, sobre quais são 
os riscos e os benefícios das mudan
ças digitais. Temos o papel de sermos 
uma ponte entre o aluno e o conhe
cimento disponível pelas novas tec
nologias, mas t a m b é m temos que fa
zer a med iação de forma responsável 
e crítica", avalia A n d r é Meller , mes
tre em Psicologia Escolar e coordena
dor de Comunicação e Projetos do co
légio Oswald de Andrade. 

Ass im como outras tecnologias que 
foram incorporadas, aos poucos, à ro
tina escolar, leitores digitais e livros 
eletrônicos podem ser aplicados em 
sala de aula, mas é um processo que 
ainda está começando, principalmen
te no Brasil. "É algo bastante novo e 
deve demorar para chegar às escolas. 
Mui t a coisa deve ser decidida, desde 
qual leitor será usado (Kindle ou iPad) 
até como serão incluídos nos projetos 
pedagógicos", comenta Meller. Para o 
psicólogo, é natural que a porta de en
trada desses aparelhos no ensino se
jam as universidades, devido ao perfil 
de seus alunos e t a m b é m à viabilida-

de financeira no investimento em no
vos projetos. 

Ac ima de tudo, a principal preo
cupação deve ser a de uma utilidade 
prática no uso dos leitores digitais no 
ensino diário, principalmente na for
mação dos leitores do ensino funda
mental. "É muito cedo para falarmos 
em benefícios do uso desses equipa
mentos no processo de ensino. Não há 
como saber ainda qual seria o impac
to na experiência de leitura, especial
mente nas crianças que estão se tor-



nando leitores", avalia Meller. Para 
ele, a princípio, o livro eletrônico se
ria trabalhado com os alunos da mes
ma forma que o livro tradicional, com 
os mesmos objetivos: praticar a leitura, 
aprender a fazer registros e anotações. 
"É uma plataforma nova, que desperta 
a atenção do aluno, mas não muda as 
exigências de uma boa leitura: concen
tração e introspecção", avalia. 

No caso de uma produção especí
fica para esses leitores digitais, que 
envolvam recursos interativos e mul -
t imídias (como é caso do l ivro Alice 
no País das Maravilhas para o iPad), o 
coordenador vê um novo leque de pos
sibilidades a ser explorado pelo profes
sor. "Isso pode ajudar a aproximar as 
crianças da leitura, mas é importante 
lembrar que é outro produto, não lite
ratura. Vale ressaltar que, atualmente, 
os professores já usam recursos exter
nos ao livro impresso, como imagens e 
áudio, para enriquecer a aula e, ainda 

assim, há momentos em que o foco é 
exclusivamente o texto e isso deve ser 
respeitado", ressalta. 

O que não se pode negar é que a 
nova geração de alunos já está fami
liarizada com as novas tecnologias que 
têm influenciado a formação literária 
dessas crianças e adolescentes. Para 
Meller, os alunos conhecidos como 
nativos digitais t êm ganhos e perdas. 
"É uma geração multitarefa, com ra
ciocínio muito rápido. Em contrapar
tida, há muitos jovens com dificulda
de em fazer trabalhos mais complexos, 
que exijam mais concentração", obser
va. Para alcançar esse aluno, o psicó
logo afirma que é importante que a 
inst i tuição de ensino deixe o saudo
sismo de lado e avalie quais novas tec
nologias podem ser utilizadas para o 
aprendizado. Ao mesmo tempo, não se 
pode perder a impor tânc ia da tradição. 
"Muitas vezes, o que o aluno precisa 
é parar e se dedicar à leitura do tex
to impresso por um período determi
nado, antes de voltar a outras mídias . 
O importante é a escola ver o que pode 
ser adaptado e, então, ensinar o aluno 
a usar essas novas tecnologias de for
ma adequada e proveitosa", explica. 

E O AMANHÃ? 
Assim como todo novo advento tecno
lógico, já há pessoas que preveem o f im 
dos livros impressos assim que houver 
a popularização dos leitores digitais. 
Mas, para a escritora Adriana, isso é 
"futurologia" e qualquer afirmação 
categórica sobre isso tende a falhar, já 
que ainda há muita evolução em an
damento. "Acredito que os livros im
pressos vão continuar a existir por um 
longo tempo. É inegável, porém, a pra-
ticidade da versão eletrônica." 

Na pesquisa Kids & Family Reading 
Report, 66% dos entrevistados afirma
ram que não deixarão de querer ler l i 
vros impressos, mesmo quando os ele
trônicos estiverem disponíveis. Para 
Meller, o Governo Federal e as biblio
tecas serão os principais mantenedo
res dos livros impressos, que não de
vem deixar de existir tão cedo. "Até 
mesmo pelo custo, acredito que as 
duas plataformas vão continuar a exis
tir simultaneamente", opina. 

Text Box
Fonte: Gestão Educacional, Curitiba, ano 6, n. 69, p. 10-12, fev. 2011.




