




Para o pai da garota, o vídeo A Magazine is an iPad That Does 

Not Work [Uma revista é um iPad que não funciona] é evidência de 

transição de gerações. Em uma descrição que acompanha o vídeo, 

ele escreve: "Atualmente as revistas são inúteis e impossíveis de en

tender para os nativos digitais", ou seja, para os que interagem com 

tecnologias digitais desde tenra idade, cercados não só de livros e 

revistas de papel, mas também de smartphones, Kindles e iPads. 

Seja verdadeira ou não a expectativa da criança de manipular 

revistas como se fossem iPad, o vídeo traz à tona uma questão perti

nente para muitos além dos mais novos entre nós: como exatamen

te a tecnologia que usamos para ler altera a forma de leitura? 

Desde pelo menos a década de 80, pesquisadores de psicologia, 

engenharia da computação, biblioteconomia e ciência da informa

ção já publicaram mais de 100 estudos explorando as diferenças no 

modo como as pessoas leem no papel e na tela. Antes de 1992, a 

maioria dos experimentos concluía que as pessoas leem histórias e 

artigos em telas mais lentamente e memorizam menos conteúdo. 

Com a melhora na resolução de telas de todos os tipos de equipa

mentos, porém, apareceram resultados mais variados. Pesquisas re

centes sugerem que embora a maioria ainda prefira o papel - espe

cialmente quando precisam se concentrar por muito tempo - o 

comportamento está mudando com a evolução na tecnologia de ta-

blets e e-readers e com a leitura de textos digitais para notícias e en

tretenimento tornando-se mais comum. Atualmente nos Estados 

Unidos, os e-books representam mais de 20% de todos os livros ven

didos para o público em geral. 

Apesar de a tecnologia estar cada vez mais acessível e popular ao 

usuário, a maioria dos estudos publicados desde o início da década 

de 90 confirma as conclusões anteriores: o papel ainda oferece van

tagens sobre a tela como meio de leitura. Reu

nidos, experimentos em laboratórios, pesqui

sas e relatórios de consumo indicam que equi

pamentos digitais impedem as pessoas de na

vegarem textos longos de modo efetivo e que 

podem sutilmente inibir a compreensão da lei

tura. Comparada ao papel, a tela pode exigir 

mais recursos mentais enquanto lemos e difi

cultar um pouco mais as lembranças sobre o 

que lemos. Conscientemente ou não, as pessoas 

se aproximam dos computadores e tablets com 

um estado mental menos aberto ao aprendiza

do que com o papel. Os e-readers também não 

conseguem reproduzir determinadas experiên

cias táteis da leitura em papel, e muitos se 

sentem desconfortáveis com isso. 

"Há algo de físico na leitura", identifica a 

cientista cognitiva Maryanne Wolf, da Tufts 

University, "talvez até mais que gostaríamos de 

pensar enquanto avançamos na leitura digital, 

talvez com insuficiência de reflexão. Queria 

preservar o melhor possível das formas mais 

antigas, mas saber quando usar o novo." 

PAISAGENS TEXTUAIS 

Compreender como a leitura em papel difere da mesma experiência 

em tela demanda uma explicação de como o cérebro humano inter

preta a linguagem escrita. Embora as letras e palavras sejam símbo

los que representem sons e ideias, o cérebro também os considera 

objetos físicos. Como Wolf explica em seu livro de 2007, Proust and 

the squid [Proust e a lula, em tradução livre], não nascemos com cir

cuitos cerebrais dedicados à leitura, porque só inventamos a escrita 

recentemente, na história evolutiva: por volta do quarto milênio aC. 

Assim, na infância, o cérebro improvisa um novo circuito para a lei

tura, tecendo várias fitas de tecido neural dedicadas a outras apti

dões como a fala, a coordenação motora e a visão. 

Algumas dessas regiões cerebrais reaproveitadas se especiali

zam em reconhecimento de objetos e ajudam a distinguir imediata

mente uma maçã de uma laranja, por exemplo, com base em carac

terísticas distintas, mas ainda classificando ambas como frutas. Da 

mesma forma, quando aprendemos a ler e escrever, começamos a 

reconhecer as letras por seus arranjos particulares de linhas, curvas 

e espaços vazios - um processo de aprendizagem tátil que requer 

tanto os olhos quanto as mãos. Em recente pesquisa de Karin 

James, da Indiana University Bloomington, os circuitos de leitura 

de crianças de cinco anos crepitavam de atividade quando escre

viam letras à mão, mas não quando as digitavam em um teclado. Ao 

lermos escrita cursiva ou caracteres complexos, como o kanji japo

nês, o cérebro literalmente passa pelos movimentos de escrita, 

mesmo que as mãos estejam vazias. 

Além de tratar letras individuais como objetos físicos, o cérebro 

humano também pode perceber um texto em sua totalidade como 

uma espécie de paisagem física. Ao lermos, construímos uma repre-



sentação mental do texto. A natureza exata dessas representações 

ainda não está clara, mas alguns cientistas acreditam que sejam se

melhantes aos mapas mentais que criamos de terrenos acidenta

dos, como montanhas e trilhas, e de espaços físicos internos, como 

apartamentos e escritórios. Tanto informalmente quanto em estu

dos publicados pessoas relatam que, ao tentar localizar determina

da cena em um livro, muitas vezes se lembram de onde ela apare

ceu no texto. Assim como conservamos na memória o ato de ter 

passado pela casa vermelha da fazenda perto do início de uma 

trilha antes de começarmos a subir pela floresta, lembramos que 

lemos sobre o Sr. Darcy rejeitando Elizabeth Bennett em um baile, 

no canto inferior esquerdo da página à esquerda, em um dos pri

meiros capítulos de Orgulho e preconceito de Jane Austen. 

Na maioria dos casos, os livros de papel têm topografia mais 

óbvia que o texto na te la Um livro aberto apresenta a um leitor dois 

domínios claramente definidos: a página esquerda e a direita - e 

u m total de oito cantos para orientação. É possível se concentrar 

em uma única página de um livro de papel sem perder o texto com

pleto da consciência Podemos até sentir a espessura das páginas 

lidas com uma mão e as páginas a serem lidas na outra. Virá-las é 

como deixar uma pegada após a outra em uma trilha: há um ritmo 

e um registro visível do progresso na leitura. Todas essas caracterís

ticas não só tornam o texto em um livro de papel facilmente nave

gável, mas também facilitam a formação de um mapa mental coe

rente desse texto. 

Em contraste, a maioria dos dispositivos digitais interfere na na

vegação intuitiva de um texto e inibe o leitor de mapear a jornada 

na mente. Um leitor de texto digital pode percorrer um fluxo inin

terrupto de palavras, tocar para adiantar uma página de cada vez, 

ou usar a função de busca para localizar determinada frase imedia

tamente, mas é difícil se dar conta de qualquer trecho no contexto 

do texto completo. Como analogia, imagine se o Google Maps per

mitisse a um usuário navegar rua por rua e teletransportar-se para 

qualquer endereço específico, mas o impedisse de afastar o foco 

para observar um bairro, estado ou país. Da mesma forma, espiar a 

barra de progresso cria uma sensação mais vaga de localização que 

o peso de páginas lidas e não lidas. Embora, às vezes, os e-readers e 

tablets reproduzam a paginação, as páginas exibidas são efêmeras. 

Após lidas, desaparecem completamente. Em vez de caminhar pela 

trilha, você observa as árvores, rochas e musgos passarem em fla

shes, sem qualquer vestígio do que veio antes e não há maneira fácil 

de dar conta do que está por vir. 

"A sensação implícita de onde se está em um livro físico é mais 

importante que imaginávamos", aponta Abigail J. Sellen, da Micro

soft Research Cambridge, Inglaterra, coautora do livro de 2001 The 

Myth ofthe Paperless Office [O mito do escritório sem papel, em tra

dução livre]. "Só ao adquirir um e-book você começa a sentir falta 

disso", analisa ela para completar: "Não creio que fabricantes de 

e-book tenham refletido muito sobre como seria possível visualizar 

o ponto em que você está em um livro." 

LEITURA EXAUSTIVA 
Ao menos algumas pesquisas sugerem que as telas, às vezes, preju

dicam a compreensão justamente por distorcer o sentido de locali

zação das pessoas em um texto. Em um trabalho de janeiro de 2013, 

feito por Anne Mangen, da Universidade de Stavanger, Noruega, e 

seus colegas, 72 alunos da décima série estudaram uma narrativa e 

um texto expositivo. Metade dos alunos leu no papel e metade, ar

quivos PDFs em computador. Depois, os dois grupos se submete

ram a testes de compreensão de leitura, com acesso aos textos. 

Alunos que leram em computador tiveram desempenho um pouco 

inferior, provavelmente por terem de rolar ou clicar em uma parte 

dos arquivos digitais de cada vez, enquanto os que leram em papel 

t inham os textos completos nas mãos e rapidamente alternavam 

entre as diversas páginas. "A facilidade com que se descobre o 

começo, o fim, e tudo o mais entre eles, a conexão constante à sua 

disposição, o progredir no texto, podem ser maneiras de exigir 

menos cognitivamente", conclui Mangen. "Há 

mais capacidade livre para a compreensão." 

Outros pesquisadores concordam que a lei

tura em tela pode limitar a compreensão por 

exigir mais esforço físico e mental que a leitura 

em papel. A tinta eletrônica reflete a luz am

biente, assim como a tinta em um livro de papel, 

mas as telas de computadores, smartphones e 

tablets refletem a luz diretamente no rosto. 

Com certeza, os LCDs atuais são mais suaves 

para os olhos que seus predecessores, as telas de 

tubos de raios catódicos (CRT), mas a leitura 

prolongada em telas brilhantes, autoilumina-

das pode provocar fadiga ocular, dor de cabeça e 

visão turva. Em um experimento de Erik Wãstlund, na época na 

Universidade de Karlstad, Suécia, pessoas que se submeteram a um 

teste de compreensão de leitura em um computador obtiveram 

pontuações menores e relataram níveis mais elevados de estresse e 

cansaço que as que fizeram leitura em papel. 

Em uma série de experiências relacionadas de Wästlund, 82 vo

luntários completaram o mesmo teste de compreensão de leitura 

em computadores, como um documento paginado ou como uma 

peça contínua de texto. Depois, os pesquisadores avaliaram a aten

ção dos alunos e a memória de curto prazo - um conjunto de apti

dões mentais que permite às pessoas armazenarem temporaria

mente e manipular informações na mente. Voluntários tiveram de 

fechar rapidamente uma série de janelas pop-up, por exemplo, ou 

se lembrar de dígitos que piscavam em uma tela. Como muitas apti

dões cognitivas, a memória de curto prazo é um recurso finito e que 

diminui com o esforço. 

Embora pessoas dos dois grupos tenham se saído igualmente 

bem, os que percorreram o texto ininterrupto tiveram desvantagem 

nos testes de atenção e memória de curto prazo. Wästlund acredita 

que a rolagem - que exige concentração consciente dos leitores, 

tanto no texto quanto no movimento - consome mais recursos 

mentais que virar ou clicar uma página, gestos mais simples e auto

máticos. Quanto mais atenção é desviada para se movimentar em 



um texto, menos atenção estará disponível para entendê-lo. Um 

estudo de 2004 conduzido na University of Central Florida, chegou 

a conclusões semelhantes. 

Uma série recente de estudos enfatiza que, além de a tela possi

velmente exigir mais atenção que o papel, na essência, as pessoas 

nem sempre fazem tanto esforço mental em telas. Com base em um 

levantamento detalhado de 2005 com 113 pessoas no norte da Cali

fórnia, Liu Ziming, da San Jose State University, concluiu que os que 

leem em tela tomam muitos atalhos - passam mais tempo navegan

do, escaneando e buscando palavras-chave, em comparação aos lei

tores em papel, e tendem a ler um documento apenas uma vez. 

Na leitura em tela as pessoas parecem menos inclinadas a se 

engajar no que os psicólogos denominam regulagem do aprendi

zado metacognitivo - estabelecendo metas específicas, relendo 

partes mais difíceis e avaliando o quanto foi entendido ao longo do 

processo. Em um experimento de 2011, no Instituto de Tecnologia 

Technion-Israel, universitários se submeteram atestes de múltipla 

escolha relativos a textos expositivos em computadores ou papel. 

Cientistas limitaram a metade dos voluntários a escassos sete mi

nutos de tempo de estudo; na outra metade poderiam rever o texto 

pelo tempo que quisessem. Sob pressão para ler rapidamente estu

dantes que usaram computadores e papel se saíram igualmente 

bem. Ao gerenciar seu próprio tempo de estudo, no entanto, volun

tários usando papel marcaram cerca de 10 pontos percentuais a 

mais. Provavelmente, alunos que utilizam o papel abordaram o 

teste com postura mais investigativa na mente que seus pares de 

leitura na tela e direcionaram a atenção e memória de curto prazo 

de forma mais eficaz. 

Mesmo quando estudos encontraram poucas diferenças na 

compreensão de leitura entre telas e papel, os leitores de tela 

podem não se lembrar tão bem de um texto, em longo prazo. Em 

um estudo de 2003, Kate Garland, na época na University of Lei-

cester, Inglaterra, e sua equipe pediram a 50 universitários britâni

cos para lerem documentos de um curso de introdução à econo

mia em um monitor de computador ou em um livreto encaderna

do em espiral. Após 20 minutos de leitura, Garland e seus colegas 

entrevistaram os estudantes. Os participantes pontuaram igual

mente, independentemente do meio, mas diferiram quanto ao 

padrão de memória da informação. 

Psicólogos distinguem entre lembrar algo, uma forma relativa

mente fraca de memória em que alguém se recorda de uma infor

mação, juntamente com os detalhes contextuais, como, onde e 

quando ela foi aprendida, e saber algo, uma forma mais intensa de 

memória, definida como a certeza de que algo é verdadeiro. En



quanto faziam o teste, os voluntários de Garland marcaram tanto a 

resposta e se "lembravam" ou "sabiam" a resposta Estudantes que 

haviam lido o material de estudo em uma tela basearam-se muito 

mais na lembrança que no saber, enquanto alunos que leram no 

papel dependiam igualmente das duas formas de memória Gar

land e seus colegas acreditam que estudantes que leram no papel 

aprenderam o material de estudo mais a fundo e com mais rapidez, 

pois não despenderam muito tempo para obter informações do 

texto - muitas vezes apenas sabiam as respostas. 

Talvez algumas discrepâncias na compreensão de leitura entre o 

papel e as telas diminuam já que o comportamento das pessoas 

continua a mudar. Talvez a estrela de A Magazine Is an iPad That 

Does Not Work cresça sem o preconceito sutil contra telas que 

parece se esconder na mente das gerações mais velhas. As últimas 

pesquisas sugerem, porém, que a substituição de papel por telas em 

idade muito tenra apresenta algumas desvantagens que não devem 

ser descartadas com facilidade. Um estudo de 2012, do Joan Ganz 

Cooney Center, Nova York, recrutou 32 pares de pais e crianças 

entre três e seis anos. As crianças se lembraram de mais detalhes 

das histórias lidas em papel que as lidas em e-books enriquecidos 

com animações interativas, vídeos e jogos. Esses sinais e assobios 

desviam a atenção da narrativa, favorecendo o próprio equipamen

to. Em uma pesquisa de acompanhamento com 1.226 pais, a maio

ria relatou que eles e os filhos preferem livros impressos a e-books 

para lerem juntos. 

Resultados quase idênticos surgiram de dois estudos, descritos 

setembro passado em Mind, Brain, and Education, por Julia Par-

rish-Morris, atualmente na University of Pennsylvania, e seus cole-

gas. Ao ler livros de papel para os filhos entre três e cinco anos, 

muitas vezes para ajudar, os pais relacionavam a história à vida do 

filho. Ao ler um livro popular, na época, no console elétrico com 

efeitos de som, os pais muitas vezes t inham de interromper a típica 

"leitura dialógica" para impedir que a criança brincasse com os 

botões e perdessem o fio da narrativa Essas distrações impediram 

os de três anos de idade de compreender até mesmo a essência das 

histórias, mas todas as crianças seguiram essas histórias muito 

bem em livros de papel. 

O PAPEL DO PAPEL 
Essa investigação preliminar sobre leitores iniciantes ressalta a 

qualidade do papel, que pode ter sua maior força como um meio 

de leitura: a simplicidade. Evidentemente, textos digitais ofere

cem vantagens claras em diversas situações. Quando se pesquisa 

com prazo, a conveniência de acessar rapidamente centenas de 

documentos on-line usando palavras-chave suplanta em muito os 

benefícios de compreensão e retenção provenientes da localiza

ção e do folhear dedicado em livros de papel, um de cada vez, em 

uma biblioteca. Para pessoas com visão prejudicada, o t amanho 

ajustável da fonte e o contraste de uma tela de LCD são dádivas. 

No entanto, o papel, ao contrário de telas, raramente chama a 

atenção para si mesmo ou muda o foco do texto. Devido à simpli

cidade, o papel é "um ponto fixo, uma âncora para a consciência", 

como William Powers escreve em seu ensaio de 2006 "Hamlet's 

Blackberry: Why Paper Is Eternal [O Blackberry de Hamlet: Por 

que o papel é eterno]. Pessoas costumam relatar que quando real

mente querem se concentrar em um texto, leem no papel. Em 

uma pesquisa de 2011, com estudantes de pós-graduação da Uni

versidade Nacional de Taiwan, a maioria relatou navegar alguns 

parágrafos de um artigo on-line antes de imprimir o texto todo 

para leitura mais aprofundada. Em pesquisa realizada em 2003 

na Universidade Nacional Autônoma do México, quase 80% dos 

687 estudantes preferiam ler o texto em papel que em uma tela 

para "entendê-lo com clareza". 

Além das considerações pragmáticas, a forma como nos senti

mos sobre um livro de papel ou um e-reader - e a sensação de tê-los 

nas mãos - também determina se vamos comprar um best-seller em 

capa dura na livraria local ou baixá-lo da Amazon. Pesquisas e rela

tórios de consumo sugerem que os aspectos sensoriais da leitura em 

papel são mais relevantes para as pessoas que se poderia supor: a 

sensação de papel e tinta, a opção de alisar ou dobrar uma página 

com os dedos, o som característico de uma página quando é virada 

Até agora textos digitais não replicam essas sensações de modo sa

tisfatório. Os livros de papel também têm tamanho, forma e peso 

perceptíveis imediatamente. Podemos nos referir a uma edição de 

capa dura do Guerra e paz, de Leon Tolstoi como o "volume pesado" 

ou ao livro O coração das trevas de Joseph Conrad como um "livro 

fino". Por outro lado, apesar de um texto digital ter um comprimento 

que às vezes é representado por uma barra de rolagem ou de pro

gressão, eles não têm forma óbvia nem espessura. Um e-reader 

sempre pesa o mesmo, tanto no caso de uma obra extrema de Marcel 

Proust como um dos contos de Ernest Hemingway. Alguns pesquisa

dores descobriram que essas discrepâncias criam dissonância tátil o 

suficiente para dissuadir algumas pessoas de usar e-readers. 

Para reparar essa incongruência sensorial muitos designers têm 

se empenhado para tornar o e-reader ou o tablet uma experiência 

mais próxima possível da leitura em papel. A e-ink se assemelha à 

tinta química típica e o layout simples da tela do Kindle lembra 

muito uma página de livro. Da mesma forma, o aplicativo iBooks 

da Apple tenta simular de maneira bem realista o virar de uma 

página Até o momento esses gestos são mais estéticos que pragmá

ticos. Os e-books ainda impedem que as pessoas se adiantem facil

mente a um mero capricho ou voltem a um capítulo anterior 

quando a sentença traz à memória algo que leram antes. 

Alguns pioneiros digitais não se limitam a imitações de livros de 

papel. Em vez disso estão transformando a leitura baseada em tela 

em algo completamente diferente. A rolagem pode não ser a forma 

ideal para navegar em um texto tão longo e denso como Moby Dick 

de Herman Melville, mas o New York Times, o Washington Post, a 

ESPN e outros meios de comunicação criam belos artigos visuais 

que não poderiam aparecer impressos, pois mesclam textos com 

filmes, incluem clipes sonoros e dependem inteiramente da rola

gem para criar experiência cinemática Robin Sloan criou o top 

essay, que usa uma tela sensível ao toque para controlar o ritmo e a 

ênfase, revelando palavras, frases e imagens novas quando alguém 

toca a te la Alguns escritores estão fazendo parceria com programa

dores de computador, produzindo ficção e não ficção interativa 

cada vez mais sofisticada, em que as escolhas determinam o que se 

lê, ouve e vê a seguir. 

Quando se trata de ler longos trechos de texto árido, o papel e a 

tinta parecem ter vantagem, mas texto impresso não é, evidente

mente, a única forma de leitura. 

Text Box
Fonte: Scientific American Brasil, São Paulo, ano 12, n. 139, p. 40-45, dez. 2013.




