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Não existe nenhuma fragata como um livro,Não existe nenhuma fragata como um livro,

Para nos conduzir a terras distantesPara nos conduzir a terras distantes

Emily DickinsonEmily Dickinson

There is no frigate like a book,There is no frigate like a book,
To take us lands awayTo take us lands away



 

 

Informação é PoderInformação é Poder
Francis Bacon (1561, 1626)

Informação é MudançaInformação é Mudança
Alvin Toffler 



 

 

Você Sabia?Você Sabia?

file:///media/F804-E6D6/convergencia-de-midias/Voc_Sabia_Did_you_know_4_0_legendado-aAErx0d5yh0.mp4


 

 

Estamos lendo Estamos lendo 
menos?menos?



 

 

Uma pesquisa conduzida em Uma pesquisa conduzida em 
agosto de 2007 pela Ipsos Public agosto de 2007 pela Ipsos Public 

Affairs para a The Associated Press Affairs para a The Associated Press 
descobriu que 27% dos americanos descobriu que 27% dos americanos 

não havia lido um livro no ano não havia lido um livro no ano 
anterior.anterior.

People Do Read - Even Kids - They Just Do It OnlinePeople Do Read - Even Kids - They Just Do It Online
http://www.readwriteweb.com/archives/people_do_read_they_just_do_it_online.phphttp://www.readwriteweb.com/archives/people_do_read_they_just_do_it_online.php

http://www.readwriteweb.com/archives/people_do_read_they_just_do_it_online.php


 

 

A leitura, que estava em declínio devido ao A leitura, que estava em declínio devido ao 
crescimento da televisão, triplicou entre 1980 crescimento da televisão, triplicou entre 1980 

e 2008, porque esta é esmagadoramente a e 2008, porque esta é esmagadoramente a 
forma preferida para receber palavras na forma preferida para receber palavras na 

Internet.Internet.

http://hmi.ucsd.edu/howmuchinfo.phphttp://hmi.ucsd.edu/howmuchinfo.php

http://hmi.ucsd.edu/howmuchinfo.php


 

 

Pessoas entre 18 e 34 anos de idade preferem Pessoas entre 18 e 34 anos de idade preferem 
usar a Internet (46%) do que assistir televisão usar a Internet (46%) do que assistir televisão 
(35%), ler um livro (7%), ler um jornal (3%) ou (35%), ler um livro (7%), ler um jornal (3%) ou 

folhear uma revista (menos de 1%)folhear uma revista (menos de 1%)

Online Publishers AssociationOnline Publishers Association



 

 



 

 



Fonte: http://www.wired.com/epicenter/2009/12/reading-expands-study/Fonte: http://www.wired.com/epicenter/2009/12/reading-expands-study/



 

 

Study: Rumors of Written-Word Death Greatly ExaggeratedStudy: Rumors of Written-Word Death Greatly Exaggerated
http://www.wired.com/epicenter/2009/12/reading-expands-study/http://www.wired.com/epicenter/2009/12/reading-expands-study/
Revista Wired, Eliot Van Buskirk Revista Wired, Eliot Van Buskirk 

Um estudo de larga escala conduzido pela Um estudo de larga escala conduzido pela 
Universidade da Califórnia em San Diego e Universidade da Califórnia em San Diego e 
outras universidades de pesquisa revelou o outras universidades de pesquisa revelou o 
que muitos de nós suspeitava há muito que muitos de nós suspeitava há muito 
tempo: tempo: nós estamos lendo, à medida que nós estamos lendo, à medida que 
adotamos as novas tecnologias, muito adotamos as novas tecnologias, muito 
mais palavras do que costumávamos.mais palavras do que costumávamos.

http://www.wired.com/epicenter/2009/12/reading-expands-study/


 

 

Como é tão doloroso ler texto em telas de Como é tão doloroso ler texto em telas de 
computadores e porque a experiência online computadores e porque a experiência online 
promove uma certa impaciência, as pessoas promove uma certa impaciência, as pessoas 
tendem a não ler os textos completamente.tendem a não ler os textos completamente.

Ao invés disto, os usuários lêem Ao invés disto, os usuários lêem 
superficialmente, selecionando palavras, superficialmente, selecionando palavras, 
sentenças e parágrafos de seu interesse, ao sentenças e parágrafos de seu interesse, ao 
mesmo tempo em que passam por cima das mesmo tempo em que passam por cima das 
partes do texto pelas quais se interessam partes do texto pelas quais se interessam 
menosmenos

Nielsen (2000b)Nielsen (2000b)



 

 

As pessoas raramente lêem as páginas web As pessoas raramente lêem as páginas web 
palavra por palavra, elas escaneiam a página, palavra por palavra, elas escaneiam a página, 

destacando palavras e sentenças individuais. Em destacando palavras e sentenças individuais. Em 
uma pesquisa sobre como as pessoas lêem uma pesquisa sobre como as pessoas lêem 
websites, websites, descobrimos que 79% de nossos descobrimos que 79% de nossos 

usuários de teste sempre escaneavam qualquer usuários de teste sempre escaneavam qualquer 
nova página que encontravam; apenas 16% liam nova página que encontravam; apenas 16% liam 

palavra por palavra.palavra por palavra.

Jakob NielsenJakob Nielsen



 

 

Um estudo mais recente Um estudo mais recente 
descobriu que as pessoas lêem descobriu que as pessoas lêem 
boletins enviados por e-mail de boletins enviados por e-mail de 

forma ainda mais abrupta do que forma ainda mais abrupta do que 
lêem websites.lêem websites.

Jakob NielsenJakob Nielsen



 

 

““Não é estranho que os pais se preocupem Não é estranho que os pais se preocupem 
quando seu filho fica seis horas por dia na quando seu filho fica seis horas por dia na 

Internet mas se deliciem quando ele gasta as Internet mas se deliciem quando ele gasta as 
mesmas seis horas lendo livros?”mesmas seis horas lendo livros?”

Nicholas NegroponteNicholas Negroponte



 

 

http://www.wired.com/techbiz/people/magazine/17-06/st_thompsonhttp://www.wired.com/techbiz/people/magazine/17-06/st_thompson

Precisamos parar de Precisamos parar de 
pensar sobre o futuro pensar sobre o futuro 
da indústria editoral da indústria editoral 

e, ao invés disto, e, ao invés disto, 
pensar no futuro da pensar no futuro da 

leituraleitura

Clive ThompsonClive Thompson



 

 

O Livro EletrônicoO Livro Eletrônico



19981998





20112011



Digital Rights Digital Rights 
ManagementManagement



 

 

Os poucos autores que experimentaram Os poucos autores que experimentaram 
distribuir gratuitamente cópias digitais de seus distribuir gratuitamente cópias digitais de seus 

livros descobriram que no final livros descobriram que no final acabaram acabaram 
vendendo mais cópias impressasvendendo mais cópias impressas, , porque seus porque seus 

livros são descobertos por mais pessoas.livros são descobertos por mais pessoas.



 

 



 

 

Em uma sala de aula, com mais de trinta alunos, Em uma sala de aula, com mais de trinta alunos, 
perguntei quantos não tinham acesso a computador, perguntei quantos não tinham acesso a computador, 

fosse em casa ou no trabalho. A resposta surpreendeu, fosse em casa ou no trabalho. A resposta surpreendeu, 
pois apenas um não tinha. Discutindo a resposta, os pois apenas um não tinha. Discutindo a resposta, os 

estudantes enfaticamente mencionaram sua estudantes enfaticamente mencionaram sua 
importância. Insisti na pergunta: por que o computador importância. Insisti na pergunta: por que o computador 

seria tão importante? A nova resposta foi ainda mais seria tão importante? A nova resposta foi ainda mais 
inesperada. Afirmaram que o computador era vital, pois, inesperada. Afirmaram que o computador era vital, pois, 
sendo eles muito pobres, não podiam comprar livros. As sendo eles muito pobres, não podiam comprar livros. As 
obras requeridas para fazer o curso estavam acima de obras requeridas para fazer o curso estavam acima de 

sua capacidade  financeira. Se tirassem cópias dos sua capacidade  financeira. Se tirassem cópias dos 
capítulos que necessitam, fariam alguma economia, capítulos que necessitam, fariam alguma economia, 

mas não tanta.mas não tanta.

  

Cláudio Moura Castro, Cláudio Moura Castro, O mito do Apartheid DigitalO mito do Apartheid Digital



 

 

O Livro VivoO Livro Vivo



 

 



 

 



 

 

Novas Maneiras Novas Maneiras 
de Lerde Ler



 

 



 

 



 

 

A pesquisadora da Microsoft Cathy Marshall A pesquisadora da Microsoft Cathy Marshall 
descobriu que estudantes universitários descobriu que estudantes universitários 

analisam cuidadosamente os livros usados analisam cuidadosamente os livros usados 
antes de comprá-los, porque eles querem antes de comprá-los, porque eles querem 

adquirir as notas mais inteligentes.adquirir as notas mais inteligentes.

Clive ThompsonClive Thompson



 

 

Conflito de Conflito de 
GeraçõesGerações





 

 

Passear por livrarias é um passatempo ameaçado: Passear por livrarias é um passatempo ameaçado: 
consumidores que fazem compras online são menos consumidores que fazem compras online são menos 

prováveis de encontrar novos livros e mais suscetíveis a prováveis de encontrar novos livros e mais suscetíveis a 
forjar padrões de leitura restritos.forjar padrões de leitura restritos.

Sam JordisonSam Jordison



 

 ““Você precisa assistir às aulas. Você não pode apenas me seguir no Twitter”Você precisa assistir às aulas. Você não pode apenas me seguir no Twitter”

PROVAPROVA
HOJEHOJE



 

 

““Ao invés de reescrever o que eu encontrei na Ao invés de reescrever o que eu encontrei na 
Web, será que eu não posso colocar um link e Web, será que eu não posso colocar um link e 

você então lê o original?”você então lê o original?”



““Como você espera que eu escreva com isto? Não tem nemComo você espera que eu escreva com isto? Não tem nem
uma porta USB para ligar um teclado!”uma porta USB para ligar um teclado!”



 

 
““Bem, sim, nós poderíamos ler o seu blog … ou então vocêBem, sim, nós poderíamos ler o seu blog … ou então você
poderia simplesmente nos contar sobre o seu dia na escola.”poderia simplesmente nos contar sobre o seu dia na escola.”



 

 

      LerLer
    éé

    legallegalll

““Não tem nenhum ícone para clicar. É um quadro negro.”Não tem nenhum ícone para clicar. É um quadro negro.”



 

 

Nós sabemos hoje que cérebros submetidos a Nós sabemos hoje que cérebros submetidos a 
experiências de desenvolvimento diferentes se experiências de desenvolvimento diferentes se 

desenvolvem de forma diferente; e que as desenvolvem de forma diferente; e que as 
pessoas que recebem informações diferentes da pessoas que recebem informações diferentes da 
cultura que as cerca pensam de forma diferente. cultura que as cerca pensam de forma diferente. 

Embora nós não tenhamos observado Embora nós não tenhamos observado 
diretamente os cérebros dos nativos digitais diretamente os cérebros dos nativos digitais 
para ver se eles são fisicamente diferentes para ver se eles são fisicamente diferentes 
(como os músicos parecem ser) a evidência (como os músicos parecem ser) a evidência 

indireta neste sentido é extremamente forte...indireta neste sentido é extremamente forte...

Mark PrenskyMark Prensky



 

 

A Qualidade da A Qualidade da 
Informação Informação 

(ou nem tudo são flores)(ou nem tudo são flores)



 

 

Muitas crianças exibem Muitas crianças exibem 
um nível de confiança um nível de confiança 
alarmantemente alto nas alarmantemente alto nas 
informações disponíveis informações disponíveis 
na Internet: 39% das na Internet: 39% das 
crianças entre 9 e 17 crianças entre 9 e 17 
anos dizem que a anos dizem que a 
informação encontrada informação encontrada 
online está “online está “sempre sempre 
correta”.correta”.

Fonte: New York TimesFonte: New York Times
((http://nyti.ms/hZGD3lhttp://nyti.ms/hZGD3l))

http://nyti.ms/hZGD3l


 

 

À medida em que os livros eletrônicos À medida em que os livros eletrônicos 
superarem o formato restritivo das figuras-e-superarem o formato restritivo das figuras-e-
texto dos livros tradicionais, os leitores irão texto dos livros tradicionais, os leitores irão 

considerar os livros de papel como uma versão considerar os livros de papel como uma versão 
chata, sem vida, do que são agora, chata, sem vida, do que são agora, 

essencialmente, livros vivos. O futuro do livro é essencialmente, livros vivos. O futuro do livro é 
se tornar eletrônico.se tornar eletrônico.

Moths to the Flame, Gregory J. E. RawlinsMoths to the Flame, Gregory J. E. Rawlins



 

 

A tecnologia pode ter truncado e distorcido a palavra A tecnologia pode ter truncado e distorcido a palavra 
escrita em alguns casos, ao mesmo tempo em que escrita em alguns casos, ao mesmo tempo em que 

aumentou a competição pelo nosso tempo. Mas, como aumentou a competição pelo nosso tempo. Mas, como 
evidenciado por estes novos dados, a tecnologia não evidenciado por estes novos dados, a tecnologia não 
encontrou um substituto para a palavra escrita como encontrou um substituto para a palavra escrita como 

um meio de transmitir certos tipos de informação. E, de um meio de transmitir certos tipos de informação. E, de 
fato, ela tornou o ler e escrever uma parte ainda mais fato, ela tornou o ler e escrever uma parte ainda mais 

essencial de nossa vida diária.essencial de nossa vida diária.

Study: Rumors of Written-Word Death Greatly ExaggeratedStudy: Rumors of Written-Word Death Greatly Exaggerated
http://www.wired.com/epicenter/2009/12/reading-expands-study/http://www.wired.com/epicenter/2009/12/reading-expands-study/

http://www.wired.com/epicenter/2009/12/reading-expands-study/


 

 

Novas formas de leitura podem existir, mas não Novas formas de leitura podem existir, mas não 
é uma coisa boa: a pesquisa afirma que “de é uma coisa boa: a pesquisa afirma que “de 
estudantes de graduação a professores, as estudantes de graduação a professores, as 
pessoas exibem uma forte tendência um pessoas exibem uma forte tendência um 

comportamente raso, horizontal e inconstante comportamente raso, horizontal e inconstante 
em bibliotecas digitais. A leitura superficial em bibliotecas digitais. A leitura superficial 

(power browsing) parece ser a norma para todos. (power browsing) parece ser a norma para todos. 
A sociedade está se emburrecendo.A sociedade está se emburrecendo.

Sunil Iyengar e Mark BauerlinSunil Iyengar e Mark Bauerlin



 

 

““A tecnologia não consegue lhes ensinar a A tecnologia não consegue lhes ensinar a 
refletir sobre a informação que estão coletando refletir sobre a informação que estão coletando 
online. Para isto, o papel dos professores e pais online. Para isto, o papel dos professores e pais 

permanece fundamentalmente importante.”permanece fundamentalmente importante.”

Rose LuckinRose Luckin



 

 

A Mentalidade daA Mentalidade da
Era da InternetEra da Internet



 

 

• Computadores não Computadores não 
são tecnologiasão tecnologia

• Internet é melhor Internet é melhor 
que a TVque a TV

• A Realidade não é A Realidade não é 
mais realmais real

• Fazer ao invés de Fazer ao invés de 
sabersaber

• Nintendo sobre a Nintendo sobre a 
lógicalógica

• Modo de vida Modo de vida 
multitarefamultitarefa

• Tolerância zero Tolerância zero 
para atrasospara atrasos

• Permanecer Permanecer 
conectadoconectado

• Indistinção entre Indistinção entre 
consumidores e consumidores e 
criadorescriadores

• Digitar ao invés Digitar ao invés 
de escreverde escrever

The INFORMATION-AGE MindsetThe INFORMATION-AGE Mindset
Jason L. FrandJason L. Frand



 

 

Computadores podem ser vistos como um Computadores podem ser vistos como um 
material universal de construção, ampliando material universal de construção, ampliando 

enormemente o que as pessoas podem criar e enormemente o que as pessoas podem criar e 
o que elas podem aprender no processo.o que elas podem aprender no processo.

Mitchell ResnickMitchell Resnick



 

 

Pensamentos Pensamentos 
AleatóriosAleatórios



 

 

Nós vivemos em uma sociedade deliciosamente Nós vivemos em uma sociedade deliciosamente 
dependente da ciência e tecnologia, na qual dependente da ciência e tecnologia, na qual 

quase ninguém sabe coisa alguma sobre ciência quase ninguém sabe coisa alguma sobre ciência 
e tecnologiae tecnologia
(Carl Sagan)(Carl Sagan)



 

 

a medida em que as novas tecnologias a medida em que as novas tecnologias 
continuem a acelerar a taxa de mudança em continuem a acelerar a taxa de mudança em 

todos os aspectos de nossas vidas, aprender a todos os aspectos de nossas vidas, aprender a 
se tornar um aprendiz melhor é muito mais se tornar um aprendiz melhor é muito mais 

importante do que aprender a multiplicar frações importante do que aprender a multiplicar frações 
ou memorizar as capitais do mundo.ou memorizar as capitais do mundo.

Rethinking Learning in the Digital AgeRethinking Learning in the Digital Age
Mitchel ResnickMitchel Resnick



 

 

Na era digital, o aprendizado pode e deve se Na era digital, o aprendizado pode e deve se 
tornar uma experiência que dure por todo o tornar uma experiência que dure por todo o 

dia e por toda a vida.dia e por toda a vida.

Rethinking Learning in the Digital AgeRethinking Learning in the Digital Age
Mitchel ResnickMitchel Resnick



 

 

Nos próximos anos, a Internet irá criar novas Nos próximos anos, a Internet irá criar novas 
oportunidades de aprendizado, tornando oportunidades de aprendizado, tornando 

possíveis novos tipos de “comunidades de possíveis novos tipos de “comunidades de 
construção de conhecimento” nas quais as construção de conhecimento” nas quais as 

crianças (e adultos) de todo o mundo crianças (e adultos) de todo o mundo 
colaborarão em projetos e aprenderão uns com colaborarão em projetos e aprenderão uns com 

os outros.os outros.

Rethinking Learning in the Digital AgeRethinking Learning in the Digital Age
Mitchel ResnickMitchel Resnick



 

 

Os analfabetos do século 21 não serão aqueles Os analfabetos do século 21 não serão aqueles 
que não conseguem ler e escrever, mas aqueles que não conseguem ler e escrever, mas aqueles 

que não conseguem aprender, desaprender e que não conseguem aprender, desaprender e 
reaprender.reaprender.

  
Alvin TofflerAlvin Toffler



 

 

““Well, in our country,” said Alice,still panting a little, Well, in our country,” said Alice,still panting a little, 
“you´ll generally get to somewhere else - if you ran “you´ll generally get to somewhere else - if you ran 

very fast for a long time as we´ve been doing”.very fast for a long time as we´ve been doing”.
“A slow sort of country!”, said the Queen. “Now, here, “A slow sort of country!”, said the Queen. “Now, here, 
you see, it takes all the running you can do, to keep in you see, it takes all the running you can do, to keep in 

the same place. If you want to get somewhere else, you the same place. If you want to get somewhere else, you 
must run at least twice as fast as that!”must run at least twice as fast as that!”

Lewis Carrol, Through the Looking Glass



 

 

Seymour Papert tells the story of a mid-nineteenth-century Seymour Papert tells the story of a mid-nineteenth-century 
surgeon magically transported through time into a modern surgeon magically transported through time into a modern 

operating theater. That doctor would not recognize a thing, would operating theater. That doctor would not recognize a thing, would 
not know what to do or how to help. Modern technology would not know what to do or how to help. Modern technology would 

have totally transformed the practice of surgical medicine have totally transformed the practice of surgical medicine 
beyond his recognition. If a mid-nineteenth-century beyond his recognition. If a mid-nineteenth-century 

schoolteacher were carried by the same time machine into a schoolteacher were carried by the same time machine into a 
present-day classroom, except for minor subject details, that present-day classroom, except for minor subject details, that 
teacher could pick up where his or her late-twentieth-century teacher could pick up where his or her late-twentieth-century 

peer left off. There is little fundamental difference between the peer left off. There is little fundamental difference between the 
way we teach today and the way we did one hundred and fifty way we teach today and the way we did one hundred and fifty 

years ago.years ago.



 

 

Dez sites para os fanáticos por livrosDez sites para os fanáticos por livros
http://dica.sl/Jhttp://dica.sl/J

Download desta apresentaçãoDownload desta apresentação
http://www.dicas-l.com.br/cursoshttp://www.dicas-l.com.br/cursos

http://dica.sl/J


ObrigadoObrigado
a vocês e a todos que contribuirama vocês e a todos que contribuiram

para esta palestrapara esta palestra
(mesmo sem saber)(mesmo sem saber)
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