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Introdução: O livro é considerado uma referência universal, pois é um dos maiores
suportes para a leitura, cuja escrita vem evoluindo ao longo dos séculos. No começo, a
escrita era feita na pedra, posteriormente feita nas tabuletas de barro e argila, depois
surgiram os pergaminhos e os papiros, não parando sua evolução. Os livros foram se
modificando e anos depois, chegou se aos livros impressos. Hoje, com a crescente
evolução das tecnologias, surgem os e-books, como um dos mais novos instrumentos
de leitura, sendo preferência de muitos, e utilizados por grande parte da população do
planeta. Objetivo: Pesquisar e analisar a evolução dos livros impressos aos digitais; 
mostrar novos instrumentos de leitura e as  atuais preferências dos leitores por novos
suportes; Analisar as vantagens e desvantagens destes novos instrumentos de leitura e
escrita, que estão presentes e sendo utilizados nas escolas brasileiras.   Metodologia: O
artigo se baseia em pesquisa bibliográfica, cujo quadro teórico principal foram as obras
“A palavra escrita” de Wilson Martins e a “A aventura do livro do leitor ao navegador”
de Roger Chartier. Também foram levantados artigos em periódicos eletrônicos. Para
obtenção de informações virtuais, foram utilizadas as seguintes palavras chaves:
Suportes de leitura, Tecnologia Digitais, Novos Leitores. Embora tenhamos
encontrado diversas produção sobre o tema, foram aproveitados somente onze.Os
autores de maior relevância para este estudo foram: Condes(2008);
Paulino(2009;Moraes(2012);Rokolh(2012);Failla(2012); G2013); Silva(2013);
Pinheiro(2014); FAILLA(2012).     Resultados: As leituras têm evidenciado que os
livros impressos vêm sofrendo grandes alterações ao longo de sua existência,
mostrando que a primeira inovação da escrita começou a ser feita nas pedras, em
seguida nas tabuletas de barro e argila,  primeiros meios a serem utilizados como
suporte para escrita. Posteriormente, passaram a ser feitas nos papiros e mais tarde nos
pergaminhos e, com o passar dos séculos, chegaram aos livros impressos. Hoje, com a
evolução das tecnologias, surgem os e-books, além dos novos equipamentos
eletrônicos, ferramentas mais modernas, que anuncia uma espécie de fim da tipografia.
Na verdade, o que estava acontecendo era o nascimento da informática, que se
expande  a cada dia, ganha o seu espaço, conquistando novos adeptos e novos leitores
que têm utilizado esses instrumentos de leitura. Os livros digitais possuem inúmeras
vantagens na sua utilização. Uma delas é o baixo custo, porque chegam a ser 30% mais
baratos que os livros tradicionais. Outra grande vantagem é a maior interatividade,
uma vez que o usuário consegue escolher o tamanho da letra, ver vídeos e acessar
galerias de imagens que possibilitam ao leitor digital uma maior acessibilidade e
conforto ao realizar uma leitura. Conclusão: Não podemos desconsiderar a relevância
das novas tecnologias no atual contexto social e educativo da sociedade. É preciso que
haja mais pesquisas que analisem os aspectos constituintes dos novos suportes de
leitura e suas implicações, além das vantagens e desvantagens para a leitura. 
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