
 A história da leitura avança para além do texto 
meramente escrito. Antes mesmo de sua existência, 
a linguagem se fazia presente em todas as atividades 
do ser humano, que, sentindo a necessidade de 
preservar sua história, suas ideias e até mesmo 
suas emoções, passou a registrar suas memórias 
de diversas maneiras. O surgimento da escrita e, 
consequentemente, da leitura, percorreu um longo 
caminho. A escrita (pinturas rupestres, cuneiforme, 
hieroglífica, chinesa e a partir da criação do alfabeto) 
e os suportes textuais criados pelos seres humanos 
(paredes das cavernas, tabuletas de argila, papiro, 
pergaminho e papel) foram evoluindo até chegarmos 
ao que encontramos hoje nas vitrines, nos luminosos, 
nos outdoors, nas telas de computador e de celular, 
dentre outros. Tudo para proporcionar uma leitura 
mais acessível, dinâmica e prazerosa, que fortaleça o 
hábito de leitura.

 Desse modo, o avanço da escrita e dos suportes 
textuais, hoje em dia, é favorecido pela tecnologia 
digital que traz os e-books (livros digitais) como 
novo suporte textual. Publicados on-line por meio 
de PDF (suporte textual que tem formato portátil 
permanente) ou de e-Pub (suporte textual elástico, 
que se adapta e se rediagrama de acordo com o 
tamanho da tela utilizada para leitura), os e-books 
atingem diversos públicos a uma velocidade 
surpreendente, além de, na maioria das vezes, terem 
preço mais acessível. 

 Mas apesar de toda essa inovação, os livros 
impressos também têm o seu valor e a sua 
importância para os amantes da leitura. Uma 
recente pesquisa publicada pela revista Exame.com, 
realizada por Naomi Baron, professora da American 
University, em Washington DC, Estados Unidos, 
mostra que mesmo hoje, com a possibilidade de 
leitura em vários suportes digitais e a forte presença 

dessas tecnologias na vida dos jovens, 92% dos 
universitários ainda preferem os livros impressos aos 
digitais para leituras sérias. Um dos motivos, segundo 
a pesquisadora, é que a leitura no papel apresenta 
componentes singulares, como o contato físico e 
tátil e o cinestésico (este último é o que processa as 
sensações, faz lembrar toques, gostos, cheiros, etc.). 

 Escrever é um dom de criação e uma arte que, 
assim como os livros, independentemente de seu 
formato ou suporte, precisa ser valorizada, pois 
propaga o saber e a história humana. A leitura é 
importante para a aquisição desses registros, além 
de estimular o cérebro para a recepção e criação 
de novas fontes de sabedoria, aperfeiçoar a escrita 
e ampliar o vocabulário. A importância da leitura 
entra, então, não apenas no campo da aquisição do 
conhecimento, mas também no da valorização da 
escrita e dos suportes textuais.

 Ler é um caminho sem fronteiras por meio do 
qual descobrimos novas ideias, novos pensamentos, 
novos horizontes e obtemos aprendizados possíveis 
ou impossíveis de serem praticados. Nesse sentido, 
o hábito da leitura é um favorecedor do saber, 
do conhecimento de novos horizontes, de novas 
possibilidades e descobertas por diversos ângulos e 
formas. Para cultivá-lo, inicie de maneira gradativa, 
mesmo que a falta de tempo se torne um impeditivo. 
O importante é começar e não parar. 

 Permita-se ler. Deixe seu corpo relaxar e entrar 
em sintonia, tornando a leitura única, incapaz de 
se repetir. Procure um tema interessante. Comece 
hoje por uma página, amanhã leia duas, e assim 
sucessivamente. Quando você se der conta, chegou à 
última página e concluiu sua leitura com gostinho de 
“quero mais”. Este é o seu grande encanto! 
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