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Resumo 

 

Os prognósticos feitos acerca do fim do livro de papel têm levado os pensadores da 

comunicação a reflexões importantes sobre o lugar do impresso em uma cultura 

fascinada pela mediação digital. No entanto, a rivalidade imaginada para a relação 

entre os livros impresso e eletrônico mostra-se um equívoco que pouco contribui 

para a solução dos problemas relativos à preservação e à propagação da cultura 

letrada. O presente trabalho se propõe à tarefa de desconstruir os discursos 

pautados nessa premissa dualística, visando um entendimento mais equilibrado dos 

fenômenos, a fim de identificar a função do livro de papel na sociedade da 

informação. Alinhada ao princípio geral da história das comunicações que demonstra 

que uma tecnologia não surge para necessariamente substituir sua predecessora, 

esta pesquisa discute aspectos próprios a cada um dos suportes e analisa como 

essas características podem se constituir em vantagens ou desvantagens para o 

público e para a formação da memória coletiva.  

 

Palavras-Chave: 

Comunicação e cultura, inovações tecnológicas, leitura, livros, memória, tecnologia 

da informação.  
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Introdução 

 

I. Problema de pesquisa  

Neste trabalho, tenho por meta investigar o lugar do livro impresso em uma cultura 

fascinada pela mediação digital. Dividida entre nostalgias e progressismos, a 

sociedade contemporânea se coloca uma questão dicotômica, para a qual, 

supostamente, seria preciso apontar uma solução única: o papel ou os bits, o 

passado ou o futuro, o retrocesso ou o avanço. Dessa compulsão à escolha, nasce 

uma espécie de angústia atávica; há algum tempo atrás, teria sido necessário decidir 

entre a pintura e a fotografia, entre a escrita e o rádio, entre a televisão e a internet. 

Mas, passado o primeiro transe, as relações entre as tecnologias acabam por se 

mostrar menos dualísticas e nos é possível compreender como os fenômenos 

ocorrem não em linha, mas em profundidade, sobrepondo-se e transformando-se 

uns aos outros. No caso do livro, as reflexões impelidas pelas profecias sobre o fim 

do impresso levantam muitas indagações, relativas às formas como entendemos a 

cultura, a função da palavra escrita e a quem ela se destina. Não se trata apenas de 

decidir entre um ou outro meio meramente material, pois “refletir sobre as revoluções 

do livro e, mais amplamente, sobre os usos da escrita, é examinar a tensão 

fundamental que atravessa o mundo contemporâneo, dilacerado entre a afirmação 

das particularidades e o desejo universal” (CHARTIER, 2009, p. 133). 

 

II. Problematização  

“Physical books gone in five years.” O livro físico, ou seja, o impresso tal qual o 

conhecemos, acabará em cinco anos. Este prognóstico, dado em agosto de 2010 

pelo pesquisador Nicholas Negroponte, ilustra o momento definitivo que vivemos na 

história das comunicações: o advento das redes de informação e dos suportes 

digitais de leitura. Negroponte é um dos fundadores do Media Lab, do 

Massachusetts Institute of Technology (MIT), laboratório de vanguarda em pesquisa 

e desenvolvimento de tecnologias digitais, patrocinado e financiado pela indústria. 

Ele defende que os livros eletrônicos substituirão os impressos em tão pouco tempo 

graças, sobretudo, às demandas das populações de países em desenvolvimento; 
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seria esse público, privado do acesso à informação devido aos custos elevados de 

produção e distribuição do impresso, que alavancaria o digital à categoria de 

principal suporte de leitura. “The physical medium cannot be distributed to enough 

people. When you go to Africa, half a million people want books. You can't send the 

physical thing” (NEGROPONTE, 2010). 

Negroponte argumenta que a situação seria análoga à popularidade dos aparelhos 

de telefonia celular em países cujo sistema de telefonia fixa não atende às 

necessidades dos segmentos sociais menos favorecidos. O livro eletrônico seria, 

portanto, primeiro uma escolha dos mais pobres e abriria caminho para um processo 

de democratização da cultura. No senso comum, também parece não haver 

justificativas razoáveis para que o impresso sobreviva ao digital. Menos altruístas 

que o pesquisador do MIT, especuladores da imprensa brasileira, entusiastas das 

inovações tecnológicas, igualmente apostam no fim do livro de papel.1 Gilberto 

Dimenstein, comentarista da rádio CBN, é uma das vozes que profetiza a morte do 

impresso. As conclusões que apresenta em sua participação naquela emissora 

baseiam-se geralmente em dados sobre produção e vendagem de livros – 

impressos e digitais – nos Estados Unidos. Em comentário realizado no dia 18 de 

março de 2011, Dimenstein arrisca uma de suas previsões: “Há uma grande chance 

de que num futuro não muito remoto a livraria fique uma coisa um tanto quanto 

obsoleta e seja quase que uma recordação de como se vendia livro no passado”.  

Em março de 2010, a revista Super Interessante publicou matéria sobre o 

aperfeiçoamento das máquinas de leitura desenvolvidas por empresas como 

Amazon, Apple e Sony: “O fim do livro de papel”. O autor do texto, Alexandre 

Versignassi, afirma que, em breve, o consumidor terá acesso a um aparelho 

eficiente, com grande capacidade de armazenamento de dados e conforto de leitura, 

e que o impresso será substituído definitivamente: 

[…] uma hora o livro eletrônico ideal chega. E, quando isso 
acontecer, sua estante de livros vai virar algo tão anacrônico quanto 
aquela caixa de sapato cheia de fitas cassete. Aquela mesma, que 
você tinha guardada. E que acabou sumindo. 

                                                           
1
 Entender imprensa como o conjunto de veículos de comunicação (em jornal, rádio, televisão e internet) 

responsável pela divulgação de informações para o grande público. 
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A crítica mais simples que podemos fazer ao discurso de Versignassi diz respeito à 

natureza da comparação feita; não parece sensato equiparar uma tecnologia que 

durou pouco mais de três décadas – as fitas cassete foram lançadas em 1963, pela 

empresa holandesa Philips – com uma que tem, no mínimo, meio século de uso, se 

considerarmos a prensa de tipos móveis desenvolvida por Gutenberg, na Alemanha, 

por volta de 1450. Mas os argumentos apresentados nesta revista, a Super 

Interessante, tanto quanto em outras publicações destinadas a um público mediano, 

surgem provavelmente do ofuscamento produzido pelas possibilidades da nova 

tecnologia. Diante das facilidades que, pelo menos em tese, os arquivos digitais 

apresentam, a função do livro impresso é de fato questionável: afinal, por que 

manter em uso um suporte que exige altos custos de produção, distribuição e 

armazenamento? Como aconteceu em tempos passados – basta que nos 

remetamos à invenção da fotografia, às primeiras transmissões de rádio e, mais 

adiante, às primeiras transmissões de televisão –, o início do século XXI será 

lembrado pela tensão inevitável que ocorre entre o encantamento por uma nova 

técnica e a suposta obsolescência e inadequação de sua antecessora.   

Não podemos negligenciar o fato de que os suportes digitais de leitura surgem 

devido a uma necessidade do homem contemporâneo, nunca se produziu um 

volume tão grande de textos. A demanda imediata por informação – sem julgar a 

que natureza pertence o conhecimento demandado – cresce de maneira espantosa 

e é preciso disponibilizar conteúdo de forma rápida, eficaz e em quantidade cada 

vez maior. O público leitor solicita uma resposta para os limites de recursos, tempo e 

espaço impostos pelo modo impresso, então as promessas do digital aparecem 

como uma consequência lógica, portanto legítima, de uma situação-limite – aquela 

que leva à negação e à superação da realidade dada 2. E é justamente esse 

acúmulo de pressão o que, segundo Marshall McLuhan, conduz à inovação: “[…] o 

estímulo para uma nova invenção é a pressão exercida pela aceleração do ritmo e 

do aumento de carga” (MCLUHAN, 2007, p. 60). 

Os suportes digitais de leitura e seus respectivos arquivos de dados surgem como 

uma solução possível para um problema de superprodução textual, de dificuldade de 

acesso à informação e merecem, sem dúvida, ser estudados e explorados em todas 

                                                           
2
 Conceito de situação-limite tomado de Paulo Freire, a partir da “Pedagogia do Oprimido”. 
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as possibilidades que hoje anunciam. No entanto, devemos atentar para que o 

entusiasmo não nos leve a um equívoco eventual nos estudos dos fenômenos das 

comunicações: a ideia de superação, de que uma tecnologia surge para, 

necessariamente, substituir outra que já não serve a determinados propósitos. Se 

fizermos uma análise acurada da história da comunicação, poderemos observar que, 

a despeito das profecias mais eloquentes, foram poucas as ocasiões em que a 

substituição de um meio ou veículo por outro se deu de maneira definitiva. O que 

acontece com maior frequência é uma modificação de uso, de forma que cada meio 

ou veículo se especialize em dar suporte a certos tipos de conteúdo.   

[…] os meios, como extensões de nossos sentidos, estabelecem 
novos índices relacionais, não apenas entre os nossos sentidos 
particulares, como também entre si, na medida em que se inter-
relacionam. O rádio alterou a forma das estórias noticiosas bem 
como a imagem fílmica, com o advento do sonoro. A televisão 
provocou mudanças drásticas na programação do rádio e na forma 
das radionovelas. (MCLUHAN, 2007, p. 72). 

Não seremos incoerentes se deslocarmos para as circunstâncias atuais essa lógica 

que, num passado não muito remoto, refletiu o desenvolvimento e o 

aperfeiçoamento de outras tecnologias. Tentar vislumbrar as chances de convívio 

entre os modos impresso e digital, e não a proscrição de um deles, parece ser o 

caminho mais adequado tanto para compreender os significados sociais deste 

fenômeno, o livro eletrônico, quanto para fazer qualquer espécie de previsão a 

respeito do futuro do livro impresso. Seguindo esta premissa bastante razoável, 

Robert Darnton analisa comparativamente o livro moderno, ou seja, aquele que 

surge na Era Moderna, impresso e encadernado sob a forma de códice, 

permanecendo até os dias atuais: 

A capacidade de resistência do códice à moda antiga ilustra um 
princípio geral da história da comunicação: uma mídia não toma o 
lugar de outra, ao menos a curto prazo. A publicação de manuscritos 
floresceu por muito tempo depois da invenção da prensa móvel por 
Gutenberg; os jornais não acabaram com o livro impresso; a 
televisão não destruiu o rádio; a internet não fez os telespectadores 
abandonarem suas tevês. (DARNTON, 2010, p. 14) 

Mas, para concordar em parte com os profetas do fim do livro de papel, 

reconheçamos que este é um momento de ruptura, que o destino do impresso será, 

com toda certeza, afetado pela presença do eletrônico. Já não é possível retroceder 

ou alimentar nostalgias que em nada modificariam o estado das coisas. McLuhan 
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(2007) cita Boulding ao descrever esse “limite de ruptura” a partir do qual o sistema 

subitamente atravessa um ponto irreversível em seu processo dinâmico, para se 

transformar em outro. Enquanto objeto inserido em uma constelação de 

circunstâncias, o livro sofrerá alterações. O mercado do impresso, decerto, 

experimentará os efeitos da nova conjuntura. Muitos dos inconvenientes da 

organização editorial – envolvendo autores, editores, distribuidores e comerciantes – 

serão postos à mesa de discussões e, a depender de como encaminharemos a 

crise, as transformações podem ocorrer em função não de emergências comerciais, 

mas das reais necessidades dos diferentes públicos. A última postura que pareceria 

digna neste ensejo é a de messias da nova era eletrônica; qualquer um que surja 

para afirmar categoricamente que o digital será remédio para os males da cultura 

deve ser visto com desconfiança. Porém, como observadores da sociedade da 

informação, como críticos do mercado do conhecimento, não devemos ignorar o 

lugar no tempo em que esses dois suportes – um tão bem sucedido e outro tão 

promissor – se encontram. De acordo com McLuhan, talvez não haja momento mais 

apropriado para ver com clareza as qualidades dos meios, nesse caso, de cada um 

dos modos do livro e estudar como eles podem se relacionar entre si. “O momento 

do encontro dos meios é um momento de liberdade e libertação do entorpecimento e 

do transe que eles impõem aos nossos sentidos” (MCLUHAN, 2007, p. 75).  

  

III. Referencial Teórico-Metodológico 

No presente trabalho, proponho-me à tarefa de desconstruir os discursos que 

prognosticam o fim do livro impresso pelo advento do eletrônico, visando um 

entendimento mais equilibrado dos fenômenos para poder identificar o lugar, a 

função do livro de papel na sociedade da informação. Para tanto, adotarei o método 

de pesquisa bibliográfica. Alinhada à concepção de McLuhan de que os meios 

estabelecem relações entre si, tratarei os dois modos de apresentação do texto 

paralelamente, apresentando particularidades próprias a cada um dos suportes e, a 

posteriori, analisarei como essas características podem se adequar a determinados 

usos ou mesmo se constituir em vantagens ou desvantagens para o público e para a 

formação da memória coletiva.  
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Dos teóricos que abarco na pesquisa, nem todos são propriamente da área das 

ciências da comunicação, mas historiadores do livro, da escrita, sociólogos e 

linguistas, como é possível observar ao longo do desenvolvimento. Chantal Horellou-

Lafarge, Monique Segré, Paul Zumthor, Pierre Bayard, Pierre Bourdieu, Robert 

Darnton, Roger Chartier e Umberto Eco são alguns dos pensadores que auxiliarão 

na composição do arcabouço conceitual utilizado nas análises deste trabalho. É 

importante destacar que as referências feitas a Umberto Eco serão apresentadas 

antes pela atividade de bibliófilo do autor do que por suas pesquisas em semiologia.  

Uma única tabela contendo dados comparativos referentes a preços de livros 

impressos e eletrônicos será disponibilizada ao final do quinto capítulo. A exposição 

dessas informações, colhidas aleatoriamente e sem uso de técnicas específicas, tem 

por objetivo ilustrar alguns pontos discutidos acerca da questão da acessibilidade ao 

patrimônio textual e não se constitui em base para esta pesquisa. Logo, a presença 

desses dados absolutamente não implica na adoção de uma metodologia 

experimental, a qual demandaria um rígido controle das variáveis constatadas na 

amostragem. Reitero, portanto, que este trabalho se fundamenta em discussões 

teóricas, que poderão auxiliar na observação dos fenômenos relativos aos suportes 

de leitura.    

  

IV. Estrutura do Trabalho 

Após este capítulo introdutório, a abordagem do problema de pesquisa – ou seja, o 

lugar do impresso na cultura da mediação digital – está estruturada em cinco 

capítulos, mais a conclusão. Os capítulos 1 e 2 são descritivos e neles procuro 

definir os objetos e os conceitos constitutivos do problema em questão. Por sua vez, 

os capítulos 3, 4 e 5 são fundamentalmente analíticos e aprofundam os aspectos 

apresentados nos capítulos anteriores, estabelecendo relações entre as diferentes 

dimensões do problema. Por conseguinte, não houve necessidade da formulação de 

uma parte voltada especialmente para a análise, pois, como mencionado, os 

capítulos 3, 4 e 5 foram elaborados para cumprir essa função, em três nichos 

distintos de abordagem.  
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Especificamente: no capítulo 1, A Idade da Angústia, trato de definir o conceito de 

era da angústia, um contexto geral em que os suportes estão inseridos; no capítulo 

2, Os suportes de leitura, defino o livro impresso e o livro eletrônico a partir de 

aspectos do suporte, aspectos abstratos e aspectos de mercado; no capítulo 3, Filtro 

de Cultura, analiso as relações do impresso e do eletrônico com a superprodução 

textual e como ambos os suportes podem atuar no processo de filtragem da cultura; 

no capítulo 4, Poder Simbólico, analiso diferentes usos do impresso e do eletrônico a 

partir do significado simbólico do texto; no capítulo 5, Livre Acesso, confronto e 

analiso os dois suportes para discutir as possibilidades de acesso à informação e ao 

conhecimento. Por fim, são apresentadas as conclusões da pesquisa e as 

referências bibliográficas, divididas em bibliografia específica e complementar. A 

bibliografia específica se refere a autores diretamente referenciados no texto, 

enquanto a bibliografia complementar diz respeito a autores que, sem terem sido 

citados, contribuíram para a elaboração da pesquisa.  
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1 

A Idade da Angústia 

Pensar o lugar do livro impresso em nossa sociedade é pensar uma concepção de 

mundo. Não podemos avaliá-lo, isoladamente, em suas qualidades e exigências 

materiais sem relacioná-lo às perspectivas gerais das diferentes categorias de 

leitores e a um contexto em que se inserem tecnologias que lhe são 

contemporâneas. Neste momento, como em todos os outros, existe um cenário 

único em que o livro impresso se apresenta no tempo. Analisar qualquer um de seus 

aspectos exige que levemos em consideração não apenas os atores e os processos 

envolvidos na transformação de uma obra intangível em livro físico – constituído de 

folhas de papel impressas e encadernadas –, mas a matriz cultural na qual o objeto 

existe. Richard Chartier sustenta a importância da contextualização ao considerar as 

abordagens que o pesquisador deve tomar no estudo científico sobre as formas de 

apresentação do texto: 

[…] deve-se considerar o conjunto dos condicionamentos que 
derivam das formas particulares nas quais o texto é posto diante do 
olhar, da leitura ou da audição, ou das competências, convenções, 
códigos próprios à comunidade à qual pertence cada espectador ou 
cada leitor singular. (CHARTIER, 2009, p. 19) 

São essas competências, convenções e códigos sociais específicos os constituintes 

de uma matriz cultural, a qual, devido a esses mesmos preceitos, apresenta forças 

que se impõem ora contra, ora a favor de determinadas tecnologias. Para ilustrar 

isso grosseiramente, pensemos, por exemplo, no contexto da publicação da Bíblia 

de Johann Gutenberg. Produzida a partir da técnica de tipos móveis, esta publicação 

– de 1282 páginas, cada uma dividida em duas colunas de 42 linhas, e encadernada 

em dois volumes – nasceu em meados do século XV, tendo por pano de fundo uma 

Europa assolada por calamidades. A fome, a peste e a guerra dizimavam 

populações e o formalismo da Igreja Católica não amenizava as agruras dos fiéis, 

pelo contrário, reproduzia na hierarquia eclesiástica as desigualdades da sociedade. 

A insatisfação com esta Igreja aumentava, fertilizando o terreno para a Reforma 

Religiosa que aconteceria alguns anos depois, na década de 1520. Entre as elites, o 

humanismo vicejava. Diante desse cenário, uma técnica que permitia a propagação 

de ideias por meio da reprodução mecânica de textos – em larga escala para os 

padrões da época – encontrava grande receptividade, pois atendia a interesses 
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coletivos. Já os manuscritos, em geral produzidos por monges copistas da Igreja, 

resistiram aproximadamente até o século XVIII, mas acabaram por sucumbir a 

práticas, demandas e valores que os tornaram inviáveis. Também poderíamos 

pensar nos ideais democráticos que favoreceram o florescimento do jornal de 

grande formato, descartável, portanto um suporte com fins diferentes dos do livro, na 

França do século XIX. E de forma semelhante, poderíamos contextualizar o 

surgimento de qualquer tecnologia de comunicação, ainda que nos limitássemos a 

um olhar totalizante que não levaria em conta as n singularidades que certamente se 

hão de encontrar em um estudo mais aprofundado. Mas, para os fins deste trabalho, 

é satisfatório sabermos que há forças que atuam sobre os meios e que a 

permanência ou abandono de uma tecnologia depende de como estas se 

relacionam e se atingem ou não um equilíbrio.  

O desafio estaria na identificação e isolamento dessas forças, já que o universo das 

comunicações é instável, de uma dinâmica cujas variações são constantes e difíceis 

de prever; a cada tanto, são lançadas novas técnicas, ferramentas, modos de leitura 

e produção de textos e outras caducam, saem de uso, substituídas por versões 

atualizadas ou criações inéditas. Longe de pretender alcançar uma representação 

exata – já reconhecemos que não é este o mote deste trabalho –, podemos pensar 

numa resultante abstrata capaz de retratar o conjunto dessas influências. Um 

procedimento análogo ao que se dá nos estudos de física mecânica, quando a soma 

das forças que agem sobre determinado corpo é representada por um único vetor 

resultante. Esforcemo-nos, então, para converter esse conjunto numa unidade, 

criando uma circunstância genérica, auxiliar na compreensão dos fenômenos. Para 

isso, tomaremos de empréstimo o que McLuhan chamou de Idade da Angústia, uma 

era em que as sociedades industriais se confrontam com a aceleração do fluxo de 

informações decorrente das tecnologias elétricas: “Esta é a Idade da Angústia, por 

força da implosão elétrica, que obriga ao compromisso e à participação, 

independentemente de qualquer „ponto de vista‟”. (MCLUHAN, 2007, p. 19). 

Por compromisso e participação podemos entender a transversalidade dos atores da 

comunicação; é a partir da “implosão elétrica” – promovida sobretudo pelo cinema, 

pelo rádio e pela TV naquele momento particular (McLuhan publica esse texto em 

1964) – que os papéis de emissor e receptor começam a ter seus limites 

esvanecidos. Já não haveria apenas uma posição central e privilegiada de onde o 
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emissor lança a mensagem a um grupo de receptores passivos; a relação começaria 

a se dar de forma dialógica, inclusiva. Pensemos na grande discrepância entre as 

maneiras de reagir às mensagens quando comparamos a cultura impressa com a 

cultura midiática que surge com os “meios elétricos”. Pelas características próprias 

destes, o público passa a uma postura mais participativa, tornando-se também ele 

um produtor de conteúdo em alguma escala. Isso faz com que exista quase que 

simultaneidade entre o estímulo e a resposta a esse estímulo. Uma mudança dessa 

natureza romperia com os antigos padrões da “idade pré-elétrica”, ou da indústria 

mecânica, em que a lentidão das reações e a verticalidade dos processos 

comunicativos impediam uma participação mais heterogênea. Nesse novo sistema 

impulsionado pela eletricidade, os suportes, pensados para a oralidade, não 

privilegiariam a escrita. Para McLuhan, a tecnologia elétrica favorece a palavra 

falada e as possibilidades abertas por essa nova matriz comunicacional afetariam o 

valor e o uso da palavra impressa consideravelmente. 

Com a tecnologia da alfabetização, o homem ocidental adquiriu o 
poder de agir sem reação. […] Adquirimos a arte de levar a cabo as 
mais perigosas operações sociais com a mais completa isenção. A 
nossa intenção era uma atividade de não-participação. Mas na era 
da eletricidade, quando o sistema nervoso central é 
tecnologicamente projetado para envolver-nos na Humanidade 
inteira, incorporando-a em nós, temos necessariamente de envolver-
nos, em profundidade, em cada uma de nossas ações. Não é mais 
possível adorar o papel olímpico e dissociado do literato ocidental. 
(Ibidem, p. 18).  

É o êxito dos meios elétricos de transmissão da informação que levaria a um 

declínio da cultura do impresso, assim como a própria técnica da impressão alterou 

negativamente o manuscrito medieval e a escolástica. Paralelamente à decadência 

da escrita, assistiríamos a uma contração do tempo e do espaço, a um incremento 

de velocidade no fluxo de informações jamais visto. Com efeito, a aceleração se deu 

e, com o desenvolvimento da rede mundial de computadores, a internet, o volume 

de conteúdo produzido atinge proporções assombrosas quando comparado ao 

período pré-elétrico. Mas, se em algum momento fomos de fato catapultados da 

galáxia de Gutenberg para outra, majoritariamente oral, estamos agora trilhando o 

caminho inverso. Com a popularização da internet, o alfabeto toma, ou retoma, uma 

função central na comunicação. Robert Darnton é decisivo ao afirmar que as 

previsões de McLuhan falharam no que diz respeito à obsolescência da escrita: 
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O futuro de Marshall McLuhan não aconteceu. A web, sim; a imersão 
global na televisão, certamente; mídias e mensagens onipresentes, 
sem dúvida. Mas a era eletrônica não levou à extinção da palavra 
escrita, como foi profetizado por McLuhan em 1962. Sua visão de um 
novo universo mental sustentado pela tecnologia pós-impressão 
agora parece datada. Pode ter inflamado a imaginação de muitos 
durante várias décadas do século XX, mas não fornece um mapa 
para o milênio que estamos ingressando. A “galáxia de Gutenberg” 
ainda existe, e o “homem tipográfico” continua lendo para atravessá-
la. (DARNTON, 2010, p. 85).  

Também na obra Não contem com o fim do livro, Umberto Eco e Jean-Claude 

Carrière examinam alguns aspectos do impresso e do digital e, a certa altura da 

discussão, Eco avalia a leitura como condição indissociável da comunicação 

eletrônica: 

Com a internet, voltamos à era alfabética. Se um dia acreditamos ter 
entrado na civilização das imagens, o computador nos reintroduz na 
Galáxia de Gutenberg, e doravante todo mundo vê-se obrigado a ler. 
(ECO; CARRIÈRE, 2010, p. 16). 

É evidente que não estamos avaliando a qualidade das leituras empreendidas pelas 

ditas novas gerações, que crescem tão familiarizadas com o computador quanto 

com qualquer outro objeto trivial da casa. Chartier (2009, p. 19) chama de “leituras 

selvagens que se ligam a objetos escritos de fraca legitimidade cultural” esses atos 

de ler que se opõem a leituras de imersão, mais densas e tradicionais. “Aqueles que 

são considerados não-leitores leem, mas leem coisa diferente daquilo que o cânone 

escolar define como uma leitura legítima” (Ibidem, p. 104). 

Independentemente das particularidades, da legitimidade ou não-legitimidade 

dessas novas relações com o texto, a palavra escrita está hoje tão em uso quanto os 

próprios suportes digitais de comunicação. Carrière (2010, p. 19) chega a afirmar 

que “nunca tivemos tanta necessidade de ler e escrever quanto em nossos dias”. E 

decerto também por isso, embora não somente, o volume de informação nunca 

tenha sido tão extraordinário. Com a expansão de volume, além da aceleração do 

fluxo induzida pela eletricidade e, mais ainda, pela internet, nos reaproximamos de 

McLuhan. Subestimar a galáxia de Gutenberg pode ter sido um equívoco, como a 

experiência contemporânea nos indica até o momento, mas voltemos nosso olhar 

para outra perspectiva de seus estudos. Comecemos por tomar a liberdade de 

desprezar a ideia de colapso da palavra escrita, já que tem se mostrado insuficiente 

para analisar os fenômenos de nossos dias, e assumamos o incremento do fluxo de 
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informação como característica preponderante do quadro atual, algo que se inicia, é 

claro, com o surgimento dos meios elétricos de comunicação. Para McLuhan, ao nos 

depararmos com esse cenário, regido pela dinâmica própria dessas então novas 

tecnologias, estaríamos tão despreparados quanto as populações nativas que se 

depararam subitamente com nossa cultura escrita.  

[…] com os meios elétricos, o próprio homem ocidental começa a 
sofrer exatamente a mesma inundação que atinge o remoto nativo. 
Não estamos mais bem preparados para enfrentar o rádio e a 
televisão em nosso ambiente letrado do que o nativo de Gana em 
relação à escrita, que o expulsa de seu mundo tribal coletivo, 
acuando-o num isolamento individual. Estamos tão sonados em 
nosso novo mundo elétrico quanto o nativo envolvido por nossa 
cultura escrita e mecânica.  

A velocidade elétrica mistura as culturas da pré-história com os 
detritos dos mercadologistas industriais, os analfabetos com os 
semiletrados e os pós-letrados. Crises de esgotamento nervoso e 
mental, nos mais variados graus, constituem o resultado, bastante 
comum, do desarraigamento e da inundação provocada pelas novas 
informações e pelas novas e infindáveis estruturas informacionais. 
(MCLUHAN, 2007, p. 31). 

Mais adiante, McLuhan complementa esse pensamento afirmando que o efeito da 

tecnologia elétrica foi a angústia. Ele caracteriza essa reação inicial em três estágios 

– alarma, resistência e exaustão – comparáveis aos de qualquer doença ou stress 

vital que pode acometer tanto o indivíduo quanto o corpo social.  A angústia seria, 

então, um efeito total, sendo necessário que nos afastemos cada vez mais do 

conteúdo das mensagens para estudá-la. “O interesse antes pelo efeito que do que 

pelo significado é uma mudança básica de nosso tempo, pois o efeito envolve a 

situação total e não apenas um plano do movimento da informação” (MCLUHAN, 

2007, p. 42).  

De qualquer forma, são os diferentes planos do movimento da informação que 

convergem para dar sentido a essa ideia de efeito total, no nosso caso, a Idade da 

Angústia. Logo, podemos tomá-la como nosso vetor resultante, aquele capaz de 

representar genericamente o conjunto de forças atuantes sobre um corpo; a Idade 

da Angústia é o tempo das máquinas elétricas, dos aparelhos digitais, da velocidade 

do fluxo da informação e das consequências destes sobre as sociedades e a 

sensibilidade humana. Uma definição por demais abrangente, sem dúvida, mas que 

traz nessa imprecisão justamente o valor que pretendemos alcançar – o de algo 
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intangível, mais sentido que classificável. Não é por coincidência que esse conceito 

leva o nome de um substantivo abstrato. Incluamos nele o constrangimento gerado 

pela obsolescência constante das tecnologias, sempre substituíveis. Ou, como disse 

Carrière (2010, p. 57), reconheçamos que “estamos instalados no movediço, no 

cambiante, no renovável, no efêmero […]”. Essa noção da impermanência dos 

suportes, dos programas e das extensões de arquivo que os acompanham também 

nos auxiliará ao longo de nosso estudo.  

É importante ressaltar que essa noção de angústia que adotamos é mais um estado 

social que uma condição da existência, o que nos distancia do significado filosófico 

geralmente associado ao termo. Kierkegaard introduz o conceito de angústia como a 

atitude do homem em face de sua situação no mundo; ela não se refere a nada 

preciso, sendo o puro sentimento das possibilidades, que podem ou não se realizar 

(ABBAGNANO, 1998). Embora se apresente como uma ansiedade difusa e 

indeterminada, similar à angústia apontada por McLuhan, a angústia de Kierkegaard 

trata de algo interno, relativo ao indivíduo, a uma inquietação subjetiva. Da mesma 

forma, quando Heidegger centra a angústia na ameaça da morte, também aborda 

uma condição do sujeito; não se trata de um sentimento provocado pelas 

circunstâncias sociais, pela conjuntura de forças externas geradas pela disposição 

da coletividade, mas de algo intrínseco à própria existência humana.  Por isso, a 

literatura psicológica apartou a angústia do medo, do temor e de outros estados 

emocionais episódicos para apresentá-la como um sentimento constante da situação 

humana no mundo. Nossa Idade da Angústia trata de outra classe de emoção, 

produzida pela intensidade do modo de vida ocidental urbano, cambiante e pautado 

por um vertiginoso fluxo de informações. É nessa era que abordaremos o livro 

impresso, a flutuar na torrente eletroeletrônica.  
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2  

Os suportes de leitura 

Para compreender o lugar do livro impresso na cultura da mediação digital, esta que 

ousamos inserir na chamada Idade da Angústia, devemos voltar nossa atenção para 

os processos que conformaram os atuais suportes de leitura. Ao longo da história, 

contextos sociais modificaram e foram modificados pela sucessão de técnicas 

ligadas à escrita. Do pergaminho ao e-book, podemos encontrar vários momentos 

de ruptura, que transformaram o formato de apresentação da palavra escrita, o 

modo como produzimos e recebemos o texto. A experiência contemporânea de 

leitura tem seus objetos protagonistas, tangíveis ou intangíveis – a obra, o livro 

impresso e o livro eletrônico – e não temos como falar a respeito deles sem olhar 

para os eventos que os configuraram como tais. Não se trata aqui de aprofundar 

uma análise histórica, mas de procurar reconhecer eventos pontuais que ajudaram a 

configurar os aspectos mais relevantes dos suportes, justamente para poder falar 

desses aspectos. Portanto, as definições que faremos neste capítulo serão úteis às 

discussões que levantaremos sobre as controvérsias que têm cercado o livro. 

Antes de tudo, é preciso ter em mente que cada forma de apresentação do escrito, 

cada materialidade específica do texto suscita diferentes usos e interpretações, e 

exige do leitor técnicas e competências também específicas. Chartier (2009) 

defende que o texto implica significações que cada leitor constrói a partir de seus 

próprios códigos de leitura, conforme ele receba ou se aproprie desse texto de uma 

determinada forma.  

[…] todo leitor diante de uma obra a recebe em um momento, uma 
circunstância, uma forma específica e, mesmo quando não tem 
consciência disso, o investimento afetivo ou intelectual que ele nela 
deposita está ligado a este objeto e a esta circunstância. 
(CHARTIER, 2009, p. 70) 

Essa premissa não diz respeito apenas às distinções entre o impresso e o digital, 

mas leva em conta todos os efeitos produzidos pela forma, relativizando mesmo as 

diferentes e possíveis apresentações de um texto impresso.   

Efetivamente, mesmo que seja exatamente a mesma matéria 
editorial a fornecida eletronicamente, a organização e a estrutura da 
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recepção são diferentes, na medida em que a paginação do objeto 
impresso é diversa da organização permitida pela consulta nos 
bancos de dados informáticos. A diferença pode decorrer de uma 
decisão do editor, que, em uma era de complementaridade, de 
compatibilidade ou de concorrência dos suportes, pode visar com 
isso diferentes públicos e diversas leituras. A diferença pode também 
estar ligada, mais fundamentalmente, ao efeito significativo produzido 
pela forma. Um romance de Balzac pode ser diferente, sem que uma 
linha do texto tenha mudado, caso ele seja publicado em um 
folhetim, em um livro para os gabinetes de leitura, ou junto com 
outros romances, incluído em um volume de obras completas. 
(CHARTIER, 2009, p. 138).  

Quando falamos de leitura em suporte impresso e de leitura em suporte digital, 

estamos, portanto, tratando de experiências necessariamente distintas. Para 

compará-las, discutindo as relações de continuidade e de ruptura que essas 

tecnologias estabelecem entre si, precisamos de noções gerais sobre cada uma 

delas. A seguir, tentaremos identificar aspectos essenciais dos conceitos de obra, 

livro (impresso) e livro eletrônico, com base nos eventos que os moldaram. Para 

tanto, utilizaremos os conceitos trabalhados por Federico Heinz em seu artigo De 

libros electrónicos, agua seca y otras quimeras (2010), onde fez considerações 

importantes sobre o caráter dos suportes de leitura. Convém alertar que adotaremos 

suas definições, mas adequando-as aos nossos objetivos e acrescentando outras 

perspectivas, de diferentes autores, que nos pareçam pertinentes.  

 

2.1 A obra 

Heinz define a obra como algo não concreto que serve como meio para comunicar 

ideias a um público leitor. Para ilustrar esse conceito, ele sugere que, de súbito, 

pensemos em um livro. Pelas respostas que provavelmente nos ocorrerão, Heinz 

aponta um equívoco habitual: 

O mais provável é que ante a esse pedido, tenha pensado em algum 
título, algo como “Cem anos de Solidão”, “O capital” ou ainda 
“Manual Prático de Eletricidade de Automotor”. Estas, e muitas 
outras, são respostas tão razoáveis como incorretas: esses não são 
livros senão, respectivamente, uma novela, um tratado e um manual. 
(HEINZ, 2010, p. 95). 

A novela, o tratado e o manual mencionados aleatoriamente no exemplo não seriam 

livros, mas obras passíveis de registro em qualquer tipo de suporte de leitura. Com 

esse pequeno exercício, Heinz chama nossa atenção para a confusão comum entre 
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os termos: estaríamos condicionados a chamar de livro – que é por princípio um 

suporte, um objeto – a obra intangível e particular de um determinado autor ou grupo 

de autores. “As obras são produções individuais, intangíveis, distintas entre si, 

elaboradas de forma individual e artesanal. Seu principal insumo é o tempo de quem 

a escreve […]”. (HEINZ, 2010, p. 95). Portanto, tenhamos em mente que, na ponta 

da cadeia produtiva do comércio de textos, sem necessariamente fazer parte desse 

comércio, está a obra independente. 

 

2.2 O livro 

O livro é um dispositivo de memória, uma unidade de informação na qual a obra se 

inscreve. Ele se constitui como suporte físico destinado a armazenar dados 

duradouramente e a torná-los disponíveis quando requisitados. Embora existam 

inúmeros livros que registrem obras visuais, tais como reproduções de quadros e 

fotografias, sua vocação proeminente é a de fixar e preservar o texto, 

disponibilizando-o para leitura. Logo, a palavra escrita é a coluna vertebral do corpo 

de suas matérias-primas, mas sua fabricação demanda também material concreto – 

maquinário, papel, tinta, cola, costuras – e pessoal especializado que trabalha desde 

a edição, na escolha e adequação das obras, à formulação e construção do objeto. 

Contudo, o livro moderno não surgiu tal como o conhecemos, ele é fruto de 

transformações significativas sofridas ao longo da história, e seus diferentes 

aspectos refletem a força dessas mudanças. 

 

2.2.1 Aspectos do suporte 

Robert Darnton (2010) identifica quatro transformações fundamentais na tecnologia 

da informação desde que os seres humanos desenvolveram a fala, sendo que o livro 

se encontra, quando não no centro, tangenciado por cada uma delas. A primeira é a 

invenção da escrita, cerca de 4000 a.C., que ele caracteriza como o mais importante 

avanço tecnológico da história da humanidade. 3 Foi essa a técnica responsável por 

                                                           
3
 Diferentemente de Darnton, Horellou-Lafarge e Segré datam o surgimento da escrita a dezessete mil anos 

antes de nossa era. Segundo Higounet, a escrita cuneiforme, inventada pelos sumérios, é o mais antigo sistema 
de escrita que conhecemos atualmente por meio de documentos; sinais traçados com junco em tabuletas de 
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uma ressignificação de nossa relação com o passado, abrindo caminho para o 

surgimento do livro. A escrita, segundo Charles Higounet, “não é apenas um 

procedimento destinado a fixar a palavra, um meio de expressão permanente, mas 

também dá acesso direto ao mundo das ideias, reproduz a linguagem articulada […]. 

É o fator social que está na base de nossa civilização. Por isso a história da escrita 

se identifica com a história dos avanços do espírito humano” (HIGOUNET, 2003, p. 

10). Tanto que, para Umberto Eco, essa invenção fez nascer, pouco a pouco, um 

tipo específico de memória, que ele denomina de “memória vegetal” devido ao uso 

de matérias-primas de origem vegetal na confecção dos papiros e também do papel, 

que será adotado a partir do século XII (ECO, 2010, p. 15). 

 A segunda grande mudança na tecnologia da informação, de acordo com Darnton, 

ocorre por volta do século III, quando o pergaminho é substituído pelo códice. Dá-se 

início à produção de livros como os conhecemos, com páginas que são viradas, em 

oposição a rolos de papiro que eram desenrolados. Essa disposição modificou a 

experiência da leitura e colocou diante do leitor um texto que passa a ser claramente 

articulado. O códice, por sua vez, foi transformado pela impressão por tipos móveis, 

na década de 1450, o que resultou em uma terceira e profunda transformação. 

Enquanto a comunicação eletrônica figura como quarta mudança, bastante recente 

em relação às anteriores.  

Com base nessa análise panorâmica, verificamos que o livro moderno, impresso sob 

a forma de códice, é dotado de expressiva força histórica 4. O fato é que ele se 

adaptou incrivelmente bem tanto à função de suporte de leitura quanto à de memória 

artificial. Para Eco, esse êxito ocorre em decorrência da própria natureza tecnológica 

do livro, tão estável que levaria a uma espécie de perfeição insuperável. Ao contrário 

de outras ferramentas para armazenamento de dados, tais como o microfilme, os 

disquetes, as fitas magnéticas, os CD-Roms e os arquivos digitais, sempre passíveis 

de substituição por uma tecnologia nova e mais eficiente, o códice não estaria 

sujeito à obsolescência.  

                                                                                                                                                                                     
argila ou, mais raramente, gravados sobre pedra. Depois de ter sido utilizada pelos sumérios que viviam na 
Mesopotâmia nos milênios IV e III antes de nossa era, essa escrita se propagou por toda a Ásia, tornando-se o 
meio de expressão de diversas línguas. 
4
 Conforme mencionado na introdução, livro moderno se refere à forma de apresentação do texto consolidada 

na Era Moderna. 
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O livro é como a colher, o martelo, a roda ou a tesoura. Uma vez 
inventados, não podem ser aprimorados. Você não pode fazer uma 
colher melhor que uma colher. […] O livro venceu seus desafios e 
não vemos como, para o mesmo uso, poderíamos fazer algo melhor 
que o próprio livro. Talvez ele evolua em seus componentes, talvez 
as páginas não sejam mais de papel. Mas ele permanecerá o que é. 
(ECO; CARRIÈRRE, 2010, p. 16 – 17).  

Embora se possa discordar dessa perspectiva, é preciso reconhecer que o códice 

atravessou séculos sem sofrer mudanças significativas em sua apresentação física. 

Ao tomarmos as quatro grandes transformações apontadas por Darnton, 

percebemos que a velocidade das mudanças se intensificou: da escrita ao códice se 

passaram 4300 anos; do códice aos tipos móveis, 1150 anos; dos tipos móveis à 

comunicação eletrônica, 524 anos. 5 E, concorrendo com toda sorte de memórias 

artificiais, que façam ou não uso da palavra escrita, o livro impresso permaneceu no 

cerne da produção cultural civilizatória do ocidente. Talvez um dos motivos da 

permanência do livro resida no fato de que seu uso não exige nenhuma renovação 

de competência – uma vez que o sujeito saiba ler, encontra-se apto para percorrer 

textos nos idiomas que domina em qualquer momento da vida. Não é preciso 

conhecer o funcionamento de máquinas, nem se adaptar às linguagens de 

programas que são constantemente renovados; convém saber virar páginas de 

papel e, para isso, o mínimo de prática basta.    

 

2.2.2 Aspectos abstratos  

O que a escrita promove no processo civilizatório foi, sem dúvida, potencializado 

pela impressão por tipos móveis. A invenção de Gutenberg abriu novas 

possibilidades que levaram à evolução das técnicas de fabricação e divulgação de 

textos, fomentando a prática da leitura. McLuhan admite que “a imprensa de tipos 

móveis foi, por si mesma, o maior limite de ruptura na história da leitura fonética, 

assim como o alfabeto fonético foi o limite de ruptura entre o homem tribal e o 

homem individualista” (MCLUHAN, 2007, p. 58). E, mesmo em relação ao 

desenvolvimento do alfabeto fonético, a prensa de Gutenberg representa um 

progresso notório na consolidação da tradição escrita. Horellou-Lafarge e Segré 

destacam como a evolução nas técnicas de fabricação do livro contribuiu para tanto. 

                                                           
5
 Levando em consideração o ano de 1974, quando foi cunhado o termo internet.  
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Se a simplificação da escrita graças ao alfabeto permitiu o acesso de 
maior número de pessoas à leitura, o custo do livro, seu formato e o 
tempo necessário para sua fabricação foram, por muito tempo, um 
entrave na difusão da escrita. A leitura só pôde desenvolver-se com 
o progresso das técnicas de fabricação dos suportes de escrita. 
(HORELLOU-LAFARGE; SEGRÉ, 2010, p. 25).  

Um breve olhar sobre a história do livro pode nos ser bastante ilustrativo a esse 

respeito. Da queda do Império Romano até o século XII, os mosteiros detiveram o 

monopólio da cultura livresca; poucos leigos sabiam ler e escrever. É somente no 

fim do século XII e no século XIII que os monges copistas começam a perder 

domínio para escribas leigos, com o surgimento das universidades e de uma nova 

classe burguesa instruída. Essa demanda crescente por livros, que até então eram 

manuscritos, já havia feito com que o trabalho dos copistas se organizasse de 

maneira fracionada, em série, com vistas a atingir uma produção mais eficiente. 

Quando a imprensa nasce, no século XV, encontra terra fértil: o florescimento de um 

público leitor e a incapacidade de satisfazê-lo quantitativamente com a tecnologia 

então disponível. Para atender a esse público – e também a outro, de origem mais 

popular, que virá em seguida –, o próprio formato do livro muda. Ao contrário do in-

fólio, que exigia ser sustentado por uma estante de coro, ou mesmo do in-16, que 

era menor e podia ser transportado, o livro que se desenvolve com a impressão por 

tipos móveis adquire pequenos formatos, torna-se um pertence pessoal e, mais 

ainda, um objeto comum. A posterior mecanização intensifica esse processo de 

produção massiva e, no século XIX, já podemos falar claramente do livro como um 

bem industrial, concebido para corresponder aos gostos de uma clientela 

diversificada.  

A escrita e a leitura deixam então de ser saberes restritos de determinadas classes; 

agora, o povo lê. A industrialização do livro nos levou, portanto, à popularização da 

leitura, embora devamos considerar que essa socialização acontece em diferentes 

momentos da história para povos distintos (sendo que alguns povos ainda hoje se 

encontram sob a primazia da oralidade). De qualquer maneira, a tradição escrita se 

firmou de tal forma na cultura ocidental por meio da circulação do impresso que 

suplantou a tradição oral, modificando a qualidade das mensagens e nossas 

relações de pensamento. 6 Com base em Jack Goody, Horellou-Lafarge e Segré 

                                                           
6
 Não podemos ignorar a diversidade dos objetos de leitura, que, além dos livros, passou a comportar jornais, 

magazines e revistas. No entanto, para os fins deste estudo, não abordaremos esses tipos de publicação. O 
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comentam como a escrita favoreceu o espírito crítico e o distanciamento, a 

construção de estruturas lógicas e o progresso das ciências. 

A escrita permite o que a transmissão oral limitava – a possibilidade 
de refletir sobre o pensamento, de desprender-se dele, de voltar 
atrás, de criticar – modifica a maneira de pensar e de apreender o 
mundo. A transmissão escrita seria a chave para um 
desenvolvimento da racionalidade, da objetividade, do espírito 
científico. (HORELLOU-LAFARGE; SEGRÉ, 2010, p. 23).  

Logo, se a industrialização do livro foi relevante como desencadeadora da formação 

de um público leitor, também o foi na construção das culturas modernas. Isso nos 

remete a McLuhan, quanto às consequências sociais e pessoais resultantes de uma 

nova tecnologia e da relação que ela estabelece com as tecnologias precedentes. 

Pois, de acordo com Paul Zumthor (2007), a partir de McLuhan passamos a 

compreender a história das mentalidades e dos modos de pensar como uma 

evolução dos meios e modos de comunicação.  

[…] a “mensagem” de qualquer meio ou tecnologia é a mudança de 
escala, cadência ou padrão que esse meio ou tecnologia introduz 
nas coisas humanas. A estrada de ferro não introduziu movimento, 
transporte, roda ou caminhos na sociedade humana, mas acelerou e 
ampliou a escala das funções humanas anteriores, criando tipos de 
cidades, de trabalho e de lazer totalmente novos. (MCLUHAN, 2007, 
p. 22). 

O alfabeto fonético introduziu uma mudança de escala nas coisas humanas, o livro 

moderno acelerou e ampliou esse processo, de forma que é impossível avaliar o 

peso do desenvolvimento da escrita sem levar em consideração o códice, o objeto 

em si, sem o qual a experiência de leitura seria algo diverso do que se tornou. O uso 

que se fez da escrita está intrinsecamente ligado às técnicas de produção e 

distribuição do impresso e nisso o formato do livro tem papel fundamental. Se 

fizermos um pequeno exercício de pensamento, poderemos imaginar que o status 

da escrita hoje talvez não fosse o mesmo se tivéssemos persistido na utilização de 

pergaminhos ou papiros como suportes de leitura, por exemplo. Mas o que nos 

interessa, de fato, é o entendimento de que o livro, em sua materialidade específica, 

expandiu o conhecimento e o uso da palavra escrita; esta, por sua vez, firmou-se 

como matriz de grande parte de nossos atos comunicativos.  

                                                                                                                                                                                     
confronto entre os suportes impresso e digital que queremos discutir coloca em jogo uma ideia de 
permanência que é própria do livro: algo feito para durar, para ser preservado e consultado sempre que 
necessário.   
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Pelo o que a própria leitura proporciona – maneiras racionais de ver e compreender 

o mundo – a cultura tipográfica que se desenvolveu está embebida de um louvor à 

razão. E tomando o livro como objeto condutor dessas transformações, podemos 

supor que ele mesmo está impregnado dessas qualidades abstratas, valorizadas por 

nossas sociedades letradas. A racionalidade, a objetividade e o espírito científico 

citados por Horellou-Lafarge e Segré são alguns dos atributos que, a despeito da 

obra, o objeto livro assumiu. Ele foi dotado de autoridade; pensa-se bem da família 

que tem uma estante de livros em casa, dos jovens que apreciam os romances, dos 

governantes que incentivam a leitura usando a escola como centro de formação de 

novos leitores. Analogamente, alguns livros têm incorporado outras qualidades 

abstratas, relativas ao conteúdo das obras e às especificidades das culturas nas 

quais estão inseridos.  Por ora, basta que pensemos em alguns exemplos: a 

sacralidade das escrituras, a liberdade do ideal revolucionário burguês, a ideia de 

superioridade do Mein Kampf. Essa noção nos auxiliará mais adiante, quando 

discutiremos o poder simbólico do livro.  

 

2.2.3 Aspectos de mercado 

O livro não desempenha somente o papel de unidade de informação – ele é também 

um objeto comercializável. Sua industrialização estendeu os limites da palavra 

escrita, popularizando a leitura, mas fez também do livro um produto, sujeito às leis 

de mercado. Esse fenômeno se intensificou a partir da segunda metade do século 

XX, quando a multiplicação e a variedade de livros destinados a um público cada 

vez mais heterogêneo intensifica a leitura como ato de consumo. De acordo com 

Heinz, livros são objetos concretos cuja finalidade é servir como meio para 

comercializar obras ao público consumidor. E é por essa vocação comercial que ele 

ressalta sua distinção em relação à obra; enquanto esta tem por objetivo a 

comunicação de ideias de um autor ou grupo de autores a um público leitor, aquela 

se fundamentaria sobre a lógica do lucro. O objeto livro seria algo que a indústria 

produz e vende, ou seja, não a obra particular, mas um insumo da própria atividade 

industrial. Logo, livros: 

São objetos tangíveis produzidos em série, industrialmente, em 
tiragens de milhares ou milhões de exemplares idênticos, que 
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requerem uma importante inversão de capital para financiar uma 
complexa cadeia de produção, logística e mercado. […] A finalidade 
do livro não é outra, enfim, que servir como veículo para 
comercializar obras ao público consumidor. (HEINZ, 2010, p. 95). 

Heinz aponta como evidência dessa natureza industrial os princípios que ditam o 

valor de mercado dos títulos disponíveis. De forma geral, o preço de um livro 

oferecido ao público não depende das qualidades da obra, mas, sim, das 

características físicas do objeto: a qualidade do papel, da impressão e do tipo de 

encadernação. Essa distorção teria levado as obras ao status de meios para venda 

de livros, quando, pelo menos a princípio, os livros é que deveriam ser meios de 

venda das obras.  

Horellou-Lafarge e Segré realizam um estudo abrangente sobre a prática da leitura 

na França e assinalam os efeitos da força do mercado sobre as obras editadas 

naquele país ao longo século XX.  

No fim do século XX, não havia bons ou maus livros: havia aqueles 
que se vendiam rapidamente e em grande quantidade e os outros, 
em situação perigosa porque não eram imediatamente rentáveis e 
logo eram destruídos. Era, pois, de temer, em função da 
industrialização do livro, uma forma diferente de ataque à liberdade 
de expressão e de criatividade do autor, assim como à do leitor na 
escolha de suas leituras. Sendo, um produto, o livro é submetido às 
regras econômicas que regem o universo da indústria. (HORELLOU-
LAFARGE; SEGRÉ, 2010, p. 25).  

Essa sujeição do livro aos interesses econômicos causaria, segundo as 

pesquisadoras, inquietações sobre a qualidade cultural das obras editadas. Uma vez 

que o livro passa a receber o tratamento destinado aos bens de consumo corrente – 

em geral intercambiáveis, fabricados de acordo com a demanda –, haveria um 

prejuízo à criação literária e artística. O apoio midiático maciço oferecido pela 

indústria e a eficiência na distribuição favoreceriam as obras publicadas por grandes 

editoras, cujas escolhas seriam feitas segundo a rentabilidade provável de seus 

produtos. Não confrontaremos essas arguições com dados sobre o mercado editorial 

brasileiro, mas podemos assumi-las como intuições razoáveis. Seja como for, o que 

nos interessa é a compreensão de que o livro impresso é um bem de consumo e 

que, por isso, está em alguma medida sujeito às forças do mercado. 
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2.3 O Livro Eletrônico 

“Em princípio, um „livro eletrônico‟ não seria outra coisa que um arquivo digital no 

qual se encontra codificada uma obra” (HEINZ, 2010, p. 2, tradução nossa).  Não 

obstante essa definição reduzida, é interessante que o compreendamos como 

resultado de um processo de hibridização, de fusão de duas tecnologias: livro 

impresso e computador pessoal convergiram para dar forma à outra técnica, a outro 

tipo de suporte, que são as máquinas digitais de leitura – tais como o Kindle, o iPad 

e o Sony Reader – e seus respectivos arquivos de dados. De forma análoga ao livro, 

esses aparelhos preservam a palavra escrita, embora sem fixá-la, pois o texto não 

se encontra inscrito permanentemente sobre a tela e só surge quando requisitado. 

Ainda que a indústria não poupe esforços para que a leitura em suportes digitais se 

aproxime da experiência visual que realizamos há séculos sobre o livro de papel, os 

processos que levam ao desenvolvimento de um pequeno leitor como o Kindle são 

eletrônicos, da ordem dos bits; assim, toda leitura mediada por uma dessas 

máquinas não deixa de ser uma leitura realizada em um computador.  

Esse híbrido – o livro digital, composto pela máquina e seus arquivos – surge com a 

força comum às grandes invenções da comunicação, trazendo questionamentos e 

suscitando desconfianças, tanto sobre si próprio quanto sobre o futuro que pode 

advir a partir dele. Mas traz consigo também o encanto, o maravilhamento, e da 

medida entre esses dois modos de reação, o positivo e o negativo, podemos extrair 

uma perspectiva de análise adequada. Pois é justamente pela condição do momento 

– a hibridização, a convergência entre dois “meios” – que nos é oferecida a 

oportunidade de exame.  

O híbrido, ou encontro de dois meios, constitui um momento de 
verdade e revelação, do qual nasce a forma nova. Isto porque o 
paralelo de dois meios nos mantém nas fronteiras entre formas que 
nos despertam da narcose narcísica. O momento do encontro dos 
meios é um momento de liberdade e libertação do entorpecimento e 
do transe que eles impõem aos nossos sentidos. (MCLUHAN, 2007, 
p. 75) 

Embora o livro eletrônico esteja presente em nossas vidas como uma experiência 

muito recente, arriscaremos algumas definições, da mesma ordem das que fizemos 

em relação ao impresso, e sem as quais não poderíamos levar adiante as 

discussões pertinentes.  
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2.3.1 Aspectos do suporte 

Enquanto suporte, o livro eletrônico está composto de duas dimensões, uma é 

material e outra, imaterial: a máquina de leitura e seus arquivos de dados. Essa é 

uma definição indispensável, pois no impresso o texto possui uma materialidade, 

que é a tinta sobre papel. Embora seja comum que os arquivos sejam por si 

reconhecidos como livros eletrônicos, qualquer análise deve necessariamente 

considerar a interdependência dos dois planos, pois a acessibilidade às obras 

depende do bom funcionamento de ambos. Afinal, a leitura só é possível por meio 

do suporte e este apenas disponibiliza dados conforme os tenha arquivados. Os 

arquivos digitais são encontrados em diversas extensões – como o PDF, o HTML e 

o ePUB – e podem ser abertos por diferentes equipamentos eletrônicos, tais como 

computadores, aparelhos celulares e suportes fabricados especialmente para leitura. 

Ao longo deste trabalho, concentraremos nossas atenções sobre os livros 

eletrônicos que ocorrem por meio desses suportes específicos, máquinas 

elaboradas para oferecer o máximo conforto de leitura aos consumidores. Partindo 

disso, veremos que entre máquina e arquivos há uma enorme discrepância de 

caráteres. O desenvolvimento das máquinas requer infraestrutura industrial e 

grandes investimentos em tecnologia, enquanto os arquivos digitais apresentam 

custos desprezíveis de produção e distribuição; uma vez elaborado o primeiro 

exemplar de uma obra, as cópias podem ser disponibilizadas para todo o mundo 

através da internet por um valor insignificante (HEINZ, 2010, p. 96).  

Podemos considerar que o livro eletrônico nasce em 1971, quando Michael Hart cria 

o Projeto Gutenberg junto à Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. O objetivo 

do programa era digitalizar, arquivar e distribuir obras gratuitamente, segundo o que 

as leis de proteção aos direitos autorais permitissem. O projeto ainda existe e 

continua fiel a sua missão inicial de propagar conhecimento à maneira das 

bibliotecas públicas. Não tardou, porém, que a indústria reconhecesse nessa ideia 

um nicho de mercado promissor, sobretudo depois da popularização da internet e 

dos computadores pessoais, na década de 1990. Tanto que, em 1998, já haviam 

lançado no mercado os leitores eletrônicos Rocket ebook (da Nuvomedia) e 

Softbook (da Softbook Press). Na mesma época, sítios na internet, como o 
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eReader.com e o eReads.com, se especializaram na comercialização de arquivos 

digitais contendo obras antes disponíveis apenas em suporte impresso. Mas é na 

primeira década do século XXI que os investimentos no livro eletrônico são 

particularmente notáveis. A partir de 2006, uma mudança radical se processa 

quando a Sony lança o leitor eletrônico Sony Reader. Esse aparelho passou a contar 

com uma tecnologia inovadora no que diz respeito à comodidade de leitura, a 

chamada “tinta eletrônica”. Trata-se de uma tela sem iluminação de fundo, que 

procura refletir a luz ambiente de modo similar ao papel. Diferentemente das telas de 

LCD, que são feitas de cristal líquido, ou dos displays de plasma, preenchidos por 

gás ionizado, a tinta eletrônica usa milhões de microcápsulas que contêm partículas 

brancas e pretas, movimentadas por eletrodos. 7 A experiência se aproxima 

razoavelmente da do papel, sendo necessário o uso de uma fonte de luz externa 

para leitura. Na sequência, utilizando o mesmo princípio, a Amazon lança o Kindle, 

em 2007; a Barnes & Noble lança o Nook, em 2009; no Brasil, a Positivo Informática 

lança o Positivo Alfa, em 2010 8. Na contramão da tinta eletrônica, o iPad, da Apple,  

ainda usa tela de LCD, mas compete na categoria por ser utilizado como suporte de 

leitura. A corrida pela especialização dos leitores digitais tem o objetivo de oferecer 

maiores vantagens ao consumidor, possibilitando, além de comodidade, diferentes 

usos do aparelho. 

Os equipamentos comercializados atualmente dispõem de algumas ferramentas que 

buscam ora reproduzir a experiência de leitura em papel, ora oferecer dispositivos 

próprios dos ambientes digitais. A versão do Positivo Alfa comercializada em maio 

de 2011, por exemplo, oferece ao usuário as seguintes opções: tela sensível ao 

toque, criação de marcadores e anotações por meio de um teclado virtual, dicionário 

integrado de língua portuguesa, conexão sem fio para acesso a livrarias online e 

capacidade de armazenamento de até 1500 (mil e quinhentas) obras. Modelos como 

o Kindle permitem ainda o acesso a jornais, revistas, blogues e enciclopédias. Além 

disso, a maioria desses aparelhos oferece a possibilidade de escolha quanto ao 

tamanho da letra e um recurso de leitura do texto em voz alta, especialmente útil 

para pessoas com deficiência visual. Mas, ao limitar o uso de outras ferramentas 

                                                           
7
 Atualmente, os suportes digitais de leitura que operam com a tecnologia da “tinta eletrônica” utilizam 

partículas nas três cores básicas do sistema RGB. 
8
 O Positivo Alfa é uma versão do modelo eGriver Touch Model ES600, desenvolvido pela empresa tailandesa 

Condor Technology Associates.  
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que estariam facilmente disponíveis em um laptop, por exemplo, as empresas 

parecem se esforçar para aproximar esses aparelhos antes do livro impresso que de 

computadores comuns. 9 Por meio de tecnologia de ponta, os esforços parecem 

caminhar para uma relativa reprodução da experiência mecânica, analógica, algo 

similar ao que a leitura em papel sempre foi. 

 

2.3.2 Aspectos abstratos 

Até o século XVIII, entre a comunidade editorial de Londres, considerava-se que o 

objeto da propriedade intelectual, do copyright, era o manuscrito da obra que o 

livreiro havia depositado e registrado. Esse manuscrito era, além de uma garantia, a 

própria coisa sobre a qual se aplicava o right in copies, ou seja, o direito de produzir 

cópias. Os direitos eram exercidos não sobre a obra em si, intangível, mas sobre um 

objeto particular, um sistema baseado portanto numa ideia de materialidade do 

texto. De acordo com Chartier, o advento do texto eletrônico se apresenta como 

continuidade do processo de desmaterialização iniciado talvez na superação desse 

antigo sistema de copyright.  

Durante o século XVIII, todo um trabalho foi feito para desmaterializar 
essa propriedade, para fazer com que ela se exercesse não sobre 
um objeto no qual se encontra o texto, mas sobre o próprio texto, 
definido de maneira abstrata pela unidade e identidade de 
sentimentos que aí se exprimem, do estilo que tem, da singularidade 
que traduz e transmite. Abre-se aqui um caminho para esclarecer a 
situação contemporânea. O que produz de fato a revolução do texto 
eletrônico, senão um passo suplementar no processo de 
desmaterialização, de descorporalização da obra, que se torna muito 
difícil de estancar? (CHARTIER, 2009, p. 67) 

A imaterialidade do texto eletrônico seria então o primeiro aspecto a destacar no que 

se refere às suas qualidades abstratas. Ele corresponderia quase à própria obra, 

existente numa esfera impalpável e distante do leitor. Pensemos, por exemplo, em 

como o eletrônico é armazenado, fora do alcance da experiência dos sentidos – não 

é possível vê-lo de relance por acaso, ter acesso a texturas e aromas, significá-lo 

por aquilo que aparenta; ele não tem aparência, ele é. E o é de forma inalterável 

pelo tempo, ao qual ele parece imune, já que não está sujeito à intempérie e à 

                                                           
9
 Nesse aspecto, não devemos incluir o iPad, uma vez que tem funções diferentes das que se esperam de um 

suporte destinado prioritariamente à leitura, em especial a uma leitura de imersão. 
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perecibilidade como as substâncias orgânicas. Ainda que a máquina de leitura seja 

concreta e estabeleça uma relação de sentidos com o leitor, os arquivos que 

poderiam ser abertos por um equipamento também poderão ser abertos por outros, 

de modo que a máquina nada mais é para o texto eletrônico do que uma passagem, 

um lugar qualquer onde se dão as ocorrências sem determinar a existência do 

documento.   

Se, por um lado, essa intangibilidade mantém a obra distante do leitor, por outro, ele 

nunca teve tantas possibilidades de intervenção quanto na mediação digital. Os 

suportes eletrônicos permitem manuseios mais numerosos e mais livres do que 

qualquer das formas anteriores de apresentação da obra. Desde o pergaminho, o 

leitor intervém, insinuando sua escrita nos espaços em branco, nas margens das 

páginas, mas permanece a clara divisão entre esse lugar periférico e a autoridade 

do texto, oferecida tanto pela cópia manuscrita quanto pela composição tipográfica. 

(CHARTIER, 2009, p. 88). O texto eletrônico, pelo menos em tese, subverte essa 

relação, dá ao leitor autonomia para agir no corpo da obra, o que representa uma 

ruptura significativa na hierarquia da comunicação pela escrita, na autoridade do 

emissor da mensagem. 

O leitor não é mais constrangido a intervir na margem, no sentido 
literal ou figurado. Ele pode intervir no coração, no centro. Que resta 
então da definição do sagrado, que supunha uma autoridade 
impondo uma atitude feita de reverência, de obediência ou de 
meditação, quando o suporte material confunde a distinção entre o 
autor e o leitor, entre a autoridade e a apropriação? (CHARTIER, 
2009, p. 88) 

Levando em consideração essa abertura à participação e tomando como perspectiva 

os conceitos de meios quentes e frios de McLuhan, podemos deduzir que o livro 

eletrônico se constitui como frio quando comparado ao impresso, pelas 

características próprias da tecnologia digital 10. Um meio quente permite menos 

participação do que um frio (MCLUHAN, 1964, p. 39). Logo, as intervenções do leitor 

no texto, entendidas como atos de participação do destinatário da mensagem, dão 

ao eletrônico qualidades bastante diversas daquelas que apreendemos na palavra 

impressa. Nesse sentido, ele se apresenta como uma instância de inclusão; o leitor 

                                                           
10

 Na tradução de Décio Pignatari de Os meios de comunicação como extensões do homem, são apresentados 
os conceitos de meios “quentes” e “frios”. No original, McLuhan opõe a noção de meio hot não o frio, como foi 
traduzido, mas o cool, ou seja, algo que remete a uma ideia de familiaridade, de tranquilidade.  
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se tornaria coautor não somente pelos significados únicos e próprios que atribui ao 

texto, singularidade de toda forma de leitura, mas também pela possibilidade de um 

alto nível de interferência. O livro eletrônico pode então representar um tipo novo de 

convívio com a obra, desalinhado, talvez, aos conceitos hoje em vigor sobre 

propriedade intelectual.  

 

2.3.3 Aspectos de mercado 

A composição do livro eletrônico – uma dimensão material e outra imaterial – dá a 

ele uma natureza dupla, delicada de avaliar especialmente no que se refere a 

questões de mercado. Por um lado, o leitor deve cumprir algumas exigências de 

investimento e competências relativas à máquina; os custos dos equipamentos são 

consideráveis e o indivíduo precisa estar familiarizado com o modus operandi dos 

aparelhos, assim como com suas constantes renovações tecnológicas. Por outro, os 

arquivos digitais poderiam circular livremente pelo ciberespaço, alcançando um 

número ilimitado de pessoas, graças aos custos baixos de produção e distribuição; 

inclusive, é dessa vocação à liberdade de acesso que surgem propostas como a do 

pioneiro Projeto Gutenberg. Mas, a despeito de algumas iniciativas que usam o 

digital como matriz para difusão do conhecimento e da cultura, o livro eletrônico 

continua sendo, antes de tudo, um produto comercializável.   

Os aparelhos digitais de leitura requerem, evidentemente, o retorno dos 

investimentos da indústria. São objetos produzidos em série e, assim como os livros 

impressos, necessitam de significativa inversão de capital para financiar uma 

sofisticada cadeia de produção, logística e mercado. Enquanto os arquivos digitais, 

como já mencionamos, apresentam custos desprezíveis para as editoras, não 

necessitam de armazenamento em estoque e podem ser vendidos indeterminadas 

vezes (HEINZ, 2010, p. 97). Pelas características intrínsecas a esses arquivos, o 

mercado editorial poderia, potencialmente, absorver toda a produção escrita – uma 

publicação em suporte digital não envolve grandes riscos financeiros e acaba 

sempre como uma aposta vantajosa –, mas, decerto, as obras consideradas de 

menor relevância ou menor rentabilidade não receberiam a mesma atenção dos 

editores, nem investimentos vultuosos em publicidade. Por enquanto, sabemos 

apenas que o livro eletrônico, uma associação entre máquina e arquivos, está sujeito 
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a forças de mercado e que da orquestração da economia depende seu lugar no 

comércio dos bens comuns.  
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3 

Filtro de Cultura 

 

3.1 Do impresso ao digital: o transbordamento da palavra escrita 

Levando em conta os aspectos referentes ao impresso e ao digital discutidos no 

capítulo anterior, podemos identificar relações que os suportes estabelecem com a 

situação de superprodução textual, característica da contemporaneidade, e como 

ambos atuam no processo de seleção dessas informações. Como sabemos, a 

palavra escrita é um agente de cultura, decanta os pensamentos das civilizações e 

os faz passar adiante, monta o arcabouço dos conhecimentos e valores que ditam, 

ou ditaram, nossas formas de tomar posição no mundo. Por meio da escrita, 

arquitetamos memórias coletivas. E, embora a palavra oral também cumpra essa 

função, ela o faz de maneira distinta, de forma que a escrita, como meio de 

expressão permanente, modifica nossa forma de refletir sobre o que pensamos. 

Certamente, nem toda produção textual deve ser preservada e o processo seletivo é 

indispensável, embora sempre delicado e feito a partir da perspectiva do tempo 

presente. Há textos que escolhemos preservar porque cremos no interesse que 

virão a ter para gerações futuras e há outros que serão descartados, omitidos por 

decisões voluntárias ou involuntárias – dessa matemática surge o equilíbrio que 

ajuda a forjar a cultura, cuja função não é a de armazenar tudo. 

A memória – seja nossa memória individual, seja essa memória 
coletiva que é a cultura – tem uma função dupla. Uma é, com efeito, 
conservar certos dados, a outra é relegar ao esquecimento as 
informações que não nos servem e que poderiam atulhar inutilmente 
nossos cérebros. Uma cultura que não sabe filtrar o que 
preservamos como herança dos séculos passados é uma cultura que 
nos lembra o personagem Funes, inventado por Borges em Funes ou 
a memória, e que é dotado de uma capacidade de lembrar de tudo. 
O que é exatamente o contrário da cultura. A cultura é um cemitério 
de livros e outros objetos esquecidos para sempre. (ECO; 
CARRIÈRRE, 2010, p. 59). 

Está incutida nessa ideia, portanto, a consciência de que a superprodução textual se 

torna um obstáculo ao conhecimento em si mesmo. Sem instrumentos capazes de 

triar, classificar, hierarquizar os textos produzidos, ficaríamos sujeitos a uma espécie 

de perplexidade, impeditiva à conformação das culturas.  A analogia utilizada por 
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Eco para esclarecer esse fenômeno é feliz em vários aspectos; o conto de Jorge 

Luis Borges, Funes, o memorioso, constitui-se como uma alegoria para tratar o 

problema da memória aqui discutido. Um rapaz chamado Ireneo Funes sofre um 

acidente ao andar a cavalo e, após a queda, fica paralítico, porém dotado de uma 

modalidade de percepção singular: ele é capaz de se lembrar de tudo o que vê, 

sente e vive, em detalhes minuciosos. A leitura de dois pequenos trechos dessa 

obra pode nos ser útil. 

Nós, num relance, percebemos três copos numa mesa; Funes, todos 
os brotos e cachos e frutos que uma parreira possa contar. Sabia as 
formas das nuvens austrais do amanhecer do dia 30 de abril de 1882 
e podia compará-las na lembrança com veios de um livro em papel 
espanhol que ele havia olhado uma única vez e com as linhas de 
espuma que um remo levantou no rio Negro na véspera da Batalha 
de Quebracho. Essas lembranças não eram simples; cada imagem 
visual estava ligada a sensações musculares, térmicas etc. Podia 
reconstituir todos os sonhos e entressonhos. Duas ou três vezes 
tinha reconstituído um dia inteiro; não tinha duvidado nunca, mas 
cada reconstituição tinha exigido um dia inteiro. Disse-me: Eu 
sozinho tenho mais lembranças que terão tido todos os homens 
desde que o mundo é mundo. E também: Meu sonho é como a vigília 
de vocês. E ainda, por volta do amanhecer: Minha memória, senhor, 
é como um monte de lixo. Uma circunferência numa lousa, um 
triângulo retângulo, um losango, são formas que podemos intuir 
plenamente; o mesmo acontecia com Ireneo em relação às 
tempestuosas crinas de um potro, a uma ponta de gado numa 
coxilha, ao fogo bruxuleante e às cinzas inumeráveis, às muitas 
caras de um morto num longo velório. Não sei quantas estrelas veria 
no céu. (BORGES, 2007, p.104 - 105).  

Suspeito, contudo, que não fosse muito capaz de pensar. Pensar é 
esquecer diferenças, é generalizar, abstrair. No mundo entulhado de 
Funes não havia senão detalhes, quase imediatos. (Ibidem, p. 108). 

O excesso de lembranças do personagem Funes resulta na incapacidade de usar a 

razão para estabelecer relações entre as coisas; seu pensamento seria apenas o 

desfile de imagens e sensações desconectadas do raciocínio lógico. Podemos 

abstrair dessa alegoria os efeitos de uma profusão textual incontrolável, cuja 

produção estaria acima de toda nossa capacidade de absorção e preservação da 

palavra escrita: a formação de um grande ruído, em que a superposição de 

conteúdos, de memórias não nos permitiria reconhecer o que é relevante, nem 

diferenciar o verdadeiro do falso. Vivenciamos a tensão constante de proteger a 

cultura dos excessos, das publicações “inúteis”, receosos de que uma crise nos 

lançasse na estupefação de Funes, uma vez que o texto não é outra coisa que um 
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dispositivo de memória. Essa angústia gerada pelas possíveis consequências de 

uma produção textual excessiva está fortemente ligada ao livro impresso, tendo 

encontrado na mediação digital um reflexo hiperbólico; nunca tememos tanto a 

abundância da palavra escrita.  

Depois da invenção de Gutenberg, o livro sofreu a primeira revolução industrial – 

que foi uma industrialização da impressão – nas décadas de 1820 e 1830. Mas essa 

mudança não fez com que as tiragens apresentassem crescimentos significativos, 

embora o número de títulos publicados aumentasse a cada ano. 11 Foi somente a 

partir dos anos 1860 e 1870 que a produção se expandiu de forma notável: 

acontecia a segunda revolução industrial do livro. A composição manual de 

Gutenberg fora substituída pelo monotipo e, anos mais tarde, pelo linotipo. Esse 

incremento da técnica fez com que o ritmo das publicações mudasse de escala, de 

modo que, entre 1910 e 1914, já se discutisse na Europa uma possível crise gerada 

pela superprodução de textos. Naquele momento, muitas casas de edição faliram, 

tendo sido substituídas pelas grandes editoras do século XX, algumas das quais 

existem ainda hoje. Horellou-Lafarge e Segré (2010, p. 42 – 43) apontam que a 

industrialização do livro, e a consequente concorrência entre grandes grupos 

editoriais, culminaram na publicação excessiva de obras muito parecidas umas com 

as outras, as quais permanecem cada vez menos tempo à venda. Atualmente, 

diversos pesquisadores afirmam que a quantidade de livros disponíveis é bastante 

superior à nossa capacidade de leitura e conservação. Quando a internet se 

populariza, o temor da superprodução é amplificado, pois na era da mediação digital, 

todo usuário da rede é potencialmente convertido em autor/editor e não existem 

mecanismos efetivos de controle ou seleção das obras, ao contrário do que ocorre 

na complexa e dispendiosa cadeia produtiva do impresso. Esse fluxo intenso de 

textos na internet tornaria muito mais delicado e laborioso o processo de filtragem da 

informação, ou seja, aquele pelo qual se constitui a própria cultura.  

 

 

                                                           
11

 “Se se considerar que no fim do Antigo Regime havia entre três ou quatro mil títulos publicados na França, 
atinge-se seis ou oito mil títulos em 1860. É depois desta data que o crescimento muda de escala.” (CHARTIER, 
1977/2009, p. 126).  
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3.2 O impresso como dispositivo de filtragem compulsória 

O aperfeiçoamento da técnica certamente ajudou a baratear a produção e a 

distribuição do livro impresso. No entanto, a despeito das facilidades proporcionadas 

pela industrialização, esses processos ainda são relativamente onerosos, 

envolvendo investimentos em matéria-prima e contratação de pessoal qualificado. 

Materializar uma obra – ou seja, transformar um produto da criação individual ou 

coletiva em um produto de circulação – demanda aplicação de capital, trabalho 

especializado e, na maioria dos casos, a mobilização de uma densa rede de 

divulgação e comércio. Por isso, as organizações editoriais firmam suas atividades 

sobre critérios de seleção das obras a serem publicadas, segundo princípios e 

propósitos particulares; nem tudo é publicado e grande parte do que é criado cai na 

obscuridade antes mesmo de ser conhecido pelo público. Esse crivo está presente 

inclusive quando a motivação central de uma editora é a difusão do conhecimento, e 

não o lucro, como no caso das editoras governamentais ou universitárias; nessas 

circunstâncias, existe a busca pela qualidade, originalidade e relevância do material 

produzido, que, às vezes, terá interesse apenas para comunidades pequenas e 

muito específicas. Assim, quaisquer que sejam os objetivos, a triagem é um 

elemento fundamental no sistema produtivo do livro impresso. De tal modo que esse 

próprio sistema se constitui como um importante obstáculo interposto entre a criação 

de um texto e sua inserção nos meios de circulação da cultura.  

Não obstante essa barreira de ordem prática, que é a cadeia de produção do 

impresso, a proliferação textual se tornou um problema nas sociedades 

contemporâneas, e isso antes da ascensão dos textos eletrônicos. Não podemos 

apreender tudo o que é produzido, como também não temos capacidade de 

preservar a totalidade desse material para gerações futuras. Tanto que bibliotecas 

do mundo inteiro têm enfrentado os desafios do excesso, promovendo constantes 

triagens do material acolhido. A questão do espaço se tornou prioridade. Algumas 

bibliotecas, como a do Congresso dos Estados Unidos, que abriga o maior acervo 

do mundo, precisa enviar a outras instituições o que não pode aceitar.  Outras 

promovem a destruição de livros e impressos diversos cuja importância não lhes 

parece acentuada. No ensaio Em louvor ao papel, Robert Darnton (2010, p. 125 -

145) utiliza o trabalho de Nicholson Baker para analisar e criticar o descarte 

sistemático de matéria impressa em bibliotecas estadunidenses. O problema é tão 
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grave que Darnton relata como, para disponibilizar espaço nas estantes, várias 

bibliotecas têm digitalizado e destruído coleções inteiras de jornais e livros.  

Mas, embora estejamos aturdidos pelas dificuldades de lidar com a profusão do 

impresso, não podemos deixar de reconhecer que ele ainda assume a função de 

filtro; por razões justas ou não, inúmeras obras não conseguem atravessar o crivo 

do mercado editorial e, das que atravessam, muitas serão esquecidas, obliteradas 

pelos sistemas de conservação, destruídas por não alcançarem entre seus 

contemporâneos ou descendentes o nível de reconhecimento necessário. Ou seja, a 

existência material de uma obra não só depende da avaliação seletiva promovida 

por editoras, distribuidoras e livrarias, como sua permanência estará sempre sujeita 

ao olhar de verificadores que confirmarão constantemente sua indispensabilidade. O 

modo impresso impõe, portanto, métodos de filtragem compulsórios, indissociáveis 

de sua própria natureza: não podemos publicar tudo e preservamos menos ainda. O 

livro de papel custa a nascer e, depois de nascido, pode desaparecer, conforme os 

critérios em ação lhe sejam favoráveis ou não.  

  

3.3 O eletrônico como dispositivo de democracia criativa 

Um grande problema que se impõe sobre a questão da filtragem diz respeito aos 

critérios que adotamos para discernir o que merece ser legado às gerações futuras 

daquilo que pode ser descartado. Em geral, os julgamentos correm de acordo com 

valores em vigor em uma dada sociedade e durante determinado período, sendo 

que esses valores poderão não corresponder a normas, princípios ou padrões 

sociais vindouros. Prever os conteúdos que terão interesse para sociedades que 

existirão daqui a cem, quinhentos, cinco mil anos é tarefa tão difícil quanto tentar 

imaginar essas sociedades. A experiência tem mostrado que os olhos do presente – 

sentença de tantas obras – muitas vezes se apresentam equivocados nos juízos dos 

produtos culturais; sabe-se que muito foi perdido por não ter encontrado 

consonância entre seus contemporâneos ou por estar sujeito à censura de 

autoridades religiosas e governos despóticos. Não raro, o crivo esteve associado a 

interesses escusos e a filtragem, excedendo sua parte nos processos necessários à 

formação da memória coletiva, atuou como aniquiladora de visões de mundo 

supostamente ameaçadoras. Sabemos que a história do livro é indissociável da de 
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sucessivos bibliocaustos – rememoremos os livros que arderam nas fogueiras da 

Inquisição e nas pilhas da Alemanha nazista – e que procedimentos de filtragem 

implacáveis resultaram em perdas significativas para os registros da cultura.   

No entanto, para que um livro desapareça, é necessário antes que exista. Uma obra 

proibida de continuar em circulação ou impedida de ser conservada supõe que tenha 

vencido primeiro o entrave da materialidade, para só então cair abatida pelo 

julgamento dos verificadores. Textos vetados ou considerados desnecessários são, 

sobretudo, textos publicados condenados ao desaparecimento , seja por políticas de 

repreensão, seja por razões inerentes à própria dinâmica da preservação. Mas é 

difícil imaginar que algumas obras publicadas após o desenvolvimento da tipografia, 

em especial depois da industrialização do livro, desapareçam por completo. A 

depender do quão dispersos estejam os exemplares, distribuídos em bibliotecas 

públicas e privadas, é improvável que um título cuja tiragem e aceitação tenham sido 

razoáveis se extinga definitivamente. Logo, a proscrição e a reprovação são hoje 

ameaças menores, inversamente proporcionais à extensão alcançada pelas obras. 

Evidentemente, não podemos desconsiderar que, em lugares regidos por sistemas 

autoritários, órgãos de censura se constituem como entraves antes na publicação 

das obras; muitas permanecem inéditas em decorrência de forças políticas e/ou 

religiosas que se opõe a elas. Entretanto, essas circunstâncias particulares não 

estão no foco deste trabalho, pois são sempre, de alguma forma, passíveis de 

reversão. Seja por transformações nos regimes de governo, seja por soluções 

encontradas pelos autores. Neste último caso, podemos citar o exemplo atual do 

escritor cubano Pedro Juan Gutiérrez, que, mesmo tendo publicado pouco em seu 

país, tornou-se um autor mundialmente reconhecido ao lançar suas obras em países 

estrangeiros, onde não está sujeito às restrições da censura 12. Nos regimes 

democráticos, laicos e liberais – característicos do ocidente –, há problemas de outra 

ordem, que também impõem limites à publicação e estão geralmente relacionados 

ao fator econômico. São entraves poderosos no âmbito do impresso: os atributos 

                                                           
12

 Pedro Juan Gutiérrez nasceu em Matanzas, Cuba, no ano de 1950. Com obras publicadas em mais de vinte 
países, ele é considerado um sucesso de crítica e público. São de sua autoria os romances: Trilogia Suja de 
Havana (1998), Animal Tropical (2000), O insaciável homem-aranha (2002), Carne de Cachorro (2003), entre 
outros. A maior parte de seus trabalhos não foi publicada em Cuba. Embora o próprio autor justifique o 
fenômeno pelo mero desinteresse das editoras locais, a imprensa, de forma geral, atribui o fato a restrições 
políticas do governo de Fidel Castro.   
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comerciais de uma obra intangível, sem os quais se torna muito difícil dar ela a 

materialidade necessária para que entre em circulação.  

Como vimos, as publicações são feitas segundo critérios particulares de seleção e a 

comercialização dos livros dependerá ainda das escolhas e esforços de 

distribuidoras e livrarias. Ao mesmo tempo em que essa cadeia produtiva estabelece 

filtragens favoráveis à cultura, limita negativamente a propagação do conhecimento, 

já que nem sempre os critérios adotados se apoiam no interesse público. Horellou-

Lafarge e Segré (2010, p. 63) afirmam que “no século XX, a possibilidade de 

publicar um livro dependia menos do teor moral de seu conteúdo do que da 

possibilidade de ser comprado pelo maior número de pessoas”. Tanto que as 

pesquisadoras relatam como, na França, a atuação do poder público se fez 

necessária, ao promover políticas de incentivo e proteção ao livro e à leitura que 

contrabalanceassem os efeitos dos interesses econômicos (HORELLOU-LAFARGE; 

SEGRÉ, 2010, P. 63 – 71). Ou seja, com o princípio da lucratividade muitas vezes à 

frente da indústria livreira, podemos supor que tanto a criação artística quanto a 

produção científica sejam prejudicadas. Darnton (2010, p. 85 – 95), por exemplo, 

descreve como a monografia se tornou um gênero em extinção por não despertar o 

interesse de editoras comerciais. Tratamos de um problema na fonte, não mais nas 

trajetórias possíveis de uma obra que já está em transmissão; a realidade é que há 

textos que não estão e não estarão disponíveis ao público sob a forma impressa 

porque foram desaprovados por suas qualidades comerciais.  

Nesse sentido, o arquivo digital se constitui como uma ferramenta útil, capaz de 

complementar o universo textual com conteúdos marginais, textos reprovados ou 

não aceitos prontamente pelo sistema produtivo do impresso. Este, vertical por 

excelência, dependerá sempre de decisões corporativas centralizadas e, a não ser 

nas publicações independentes, o autor não fala nunca direto ao leitor; entre eles há 

grupos de editores, revisores, diagramadores, vendedores etc. Na internet, ao 

contrário, o fluxo do conhecimento corre de modo horizontal; os centros de seleção e 

produção da informação estão dispersos em núcleos proporcionais ao número de 

usuários. Para Heinz (2010, p. 97, tradução nossa), “as redes informáticas 

convertem a todos em uma editora”. Os textos se difundem de acordo não com os 

interesses econômicos da indústria livreira, mas segundo as iniciativas dos autores e 

as demandas particulares dos diferentes grupos de leitores. Relativamente ao 
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universo do impresso, há, nas redes, uma distribuição mais equitativa de poder. A 

autoridade está menos no emissor da mensagem do que na própria mensagem. 

Essa espécie de soberania popular dos ambientes digitais resulta em algo que 

podemos definir como uma democracia da palavra escrita, o que implica também em 

uma democratização criativa.  

Sem a sujeição às pressões de mercado, é permitido a qualquer pessoa criar e 

distribuir textos através da internet. Mas, para que uma obra seja percebida em meio 

à profusão de conteúdo, suas qualidades continuam sendo importantes, pois a 

circulação dependerá em grande medida da aprovação dos usuários, que divulgam 

os textos conforme estes os agradem. Não é raro, porém, que obras nascidas no 

modo digital e difundidas na internet acabem por despertar o interesse de editoras 

do impresso, o que demonstra como os suportes interagem, alimentando-se 

mutuamente. Um caso que ilustra como esse diálogo entre as tecnologias pode ser 

bem sucedido é o do fanzine eletrônico e independente CardosOnline. Esta 

publicação foi realizada por um grupo de estudantes da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS) e circulou na internet entre os anos de 1998 e 2001. 

Distribuída para mais de três mil assinantes, suas duzentas e setenta e oito edições 

foram enviadas diretamente para endereços de e-mail cadastrados. O êxito 

alcançado na rede promoveu a visibilidade de alguns colunistas, como Daniel 

Galera, Daniel Pellizzari e Clarah Averbuck, que foram inseridos no mercado 

editorial do impresso após passagem pelo fanzine 13. A autonomia que os meios 

digitais conferem aos autores pode não apenas mantê-los independentes, mas 

também apresentá-los aos grupos editoriais instituídos.   

Apesar de se mostrar como uma importante ferramenta de publicação, preenchendo 

vazios deixados pelo impresso, há um desafio particular para o suporte digital – a 

conservação dos dados. A renovação constante de tecnologias tem apontado para 

os riscos da obsolescência, que já fez com que inúmeras obras, tais como filmes, 

gravações sonoras e microfilmagens, tenham sido perdidas para sempre. Temos 

poucas garantias a respeito da durabilidade dos bits, embora estejamos tão 

                                                           
13

 Daniel Galera publicou, pela editora Companhia das Letras, os romances Até o dia em que o cão morreu 
(2003), Mãos de Cavalo (2006) e Cordilheira (2008), além da HQ Cachalote (2010). Daniel Pellizzari publicou 
Dedo negro com unha (2005), pela editora DBA. Clarah Averbuck publicou Máquina de Pinball, pela editora 
Conrad (2002), Das Coisas Esquecidas Atrás da Estante, pela editora 7Letras (2003),  Vida de Gato, pela editora 
Planeta (2004),  Nossa Senhora da Pequena Morte, pela editora do Bispo (2008).  
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confiantes em relação ao digital quanto estivemos em relação ao microfilme há 

poucos anos atrás.  

Bits se degradam com o passar do tempo. Documentos podem se 
perder no ciberespaço por conta da obsolescência da mídia em que 
estão registrados. Hardware e software vêm se tornando indistintos a 
um ritmo preocupante. A menos que o problema enervante da 
preservação digital seja resolvido, todos os textos que “nasceram 
digitais” pertencem a uma espécie em risco de extinção. (DARNTON, 
2010, p. 56).  

Portanto, enquanto não dermos aos textos “nascidos digitais” alguma garantia de 

permanência de seu formato original, ou uma segunda forma de apresentação – que 

pode, sim, ser impressa –, estaremos diante do risco de uma filtragem acidental e, 

talvez, catastrófica: o desaparecimento de toda produção textual feita para suportes 

eletrônicos. Somente a partir de uma solução para esse problema, teremos 

condições de confiar ao digital o que temos confiado ao impresso e, mais que um 

dispositivo de democracia criativa, o eletrônico poderá se converter em um efetivo 

dispositivo de memória.  
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4 

Experiência de leitura e poder simbólico 

 

De acordo com o que discutimos na abertura do segundo capítulo, as diferentes 

formas de apresentação do texto produzem sentidos próprios, assim que a obra não 

é a mesma quando inscrita em suportes distintos. Depois de publicada, ela pertence 

ao autor e à tecnologia que o tornou viável – juntos, eles constituem uma unidade de 

emissão –, de modo que a força da mensagem está tanto nela própria quanto na 

autoridade do suporte e/ou veículo responsável pela mediação. “O que faz o poder 

das palavras e das palavras de ordem, poder de manter a ordem ou de a subverter, 

é a crença na legitimidade das palavras e daquele que as pronuncia, crença cuja 

produção não é da competência das palavras” (BOURDIEU, 1989, p. 15). Estamos, 

portanto, falando dos suportes como instrumentos simbólicos, capazes de contribuir 

na construção da realidade ao tornarem possível o consenso acerca do sentido do 

mundo social. De acordo com Bourdieu (1989), o poder simbólico é uma forma 

transformada, ou seja, irreconhecível, transfigurada e legitimada de outras formas de 

poder, assim que os símbolos concorrem fundamentalmente para a reprodução da 

ordem social. Em uma sociedade alicerçada sobre a tradição escrita, os suportes de 

leitura têm força para tanto. Contudo, no momento em que o livro eletrônico surge, 

muitas questões emergem sobre as mudanças que essa nova ferramenta promoverá 

na prática da leitura e, mais especificamente, sobre esse sistema simbólico.  

Primeiro, temos mudanças de ordem sensorial, transformações na maneira particular 

com que nossos sentidos apreendem o suporte impresso. O códice, tecnologia 

contemporânea ao nascimento de Cristo, nos condicionou a virar páginas, o que 

acabou por se tornar, de certo modo, um hábito ancestral. Há cerca de dois mil anos 

temos repetido esse gesto, como se folhear um livro fosse algo tão instintivo quanto 

qualquer outra forma de movimento do corpo humano. Mas, paralelamente à 

naturalidade com que lidamos com o objeto, a palavra materializada se revestiu de 

um sentido de sacralidade: “o culto da página escrita, e mais tarde do livro, é tão 

antigo quanto a escrita” (ECO; CARRIÈRE, 2010, p. 29). As tábuas, os 

pergaminhos, os códices foram instalados em altares, aureolados, protegidos em 

gigantescas bibliotecas e, dessa mesma autoridade, sobrevieram também o ódio, as 
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proscrições e as fogueiras que buscaram, ao destruí-los, a extinção de determinadas 

ideologias. Logo, existe no impresso um poder que transcende o uso prático. Ele é 

capaz de evocar algo abstrato, de representar contextos que extrapolam o conteúdo 

da leitura e essas relações decorrem diretamente da condição física do objeto e de 

sua historicidade. Por sua vez, o eletrônico nos apresenta a uma experiência 

radicalmente nova: a leitura mediada pela tela e os arquivos intangíveis que surgem 

apenas quando acionados. Existe, nesse caso, uma ruptura, uma mudança profunda 

nos modos de se relacionar com o texto e também no caráter simbólico que o 

suporte constitui. Embora o assunto mereça investigação acurada, procuraremos 

abordar alguns aspectos que levem em consideração diferenças entre essas duas 

práticas – leitura no impresso e no digital – e entre seus respectivos potenciais 

simbólicos.  

 

4.1 Impresso: especificidades geradas pelo objeto 

4.1.1 Materialidade e sentidos 

Ler é sobretudo reconhecer palavras, decodificar signos, mas é também um modo 

de lidar com o texto, envolve outros sentidos de percepção no contato que se 

estabelece com o suporte de leitura. Para Eco (2010, p.31), ler não uma atividade 

restrita ao cérebro, à nossa dimensão racional: “lê-se com o corpo inteiro”. Somos 

sensíveis à textura das páginas, ao cheiro do papel novo ou envelhecido, ao peso, 

ao tamanho e às diferentes encadernações, sendo que todo esse conjunto de 

significantes converge na leitura. Portanto, além do texto, são as características do 

objeto que constroem o significado amplo do ato de ler; a palavra não está isolada 

em seu universo intangível, mas corporificada e uma materialidade específica 

completa o seu sentido. Disso, podemos extrair um entendimento acerca da 

experiência individual e subjetiva do leitor, que se envolve com o livro impresso a 

partir dessa condição material.  

Como é belo um livro, que foi pensado para ser tomado nas mãos, 
até na cama, até num barco, até onde não existem tomadas 
elétricas, até onde e quando qualquer bateria se descarregou, e 
suporta marcadores e cantos dobrados, e pode ser derrubado no 
chão ou abandonado sobre o peito ou sobre os joelhos quando a 
gente cai no sono, e fica no bolso, e se consome, registra a 
intensidade, a assiduidade ou a regularidade de nossas leituras, e 
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nos recorda (se parecer muito fresco ou intonso) que ainda não o 
lemos… (ECO, 2010, p. 54). 

No entanto, mais do que relações e usos particulares que cada leitor pode 

estabelecer com o livro impresso, essa materialidade específica envolve informações 

relevantes, de diferentes aspectos. Trata-se de elementos que não estão presentes 

no texto propriamente dito, mas que com ele constroem um sentido. Logo, um 

mesmo título apresentado em formato impresso e digitalizado suscita leituras 

completamente diversas entre si, visto que “a obra não é jamais inscrita em formas 

distintas, ela carrega, a cada vez, um outro significado” (CHARTIER, 2009, p. 71). 

Em seu artigo O panorama da informação, Darnton (2010) analisa o projeto Google 

Book Search, que pretende organizar a maior biblioteca virtual do mundo, 

disponibilizando na internet uma grande quantidade de livros digitalizados. Para isso, 

a empresa multinacional Google, especializada em softwares e serviços online, tem 

assinado acordos com bibliotecas de vários países a fim de ter acesso aos acervos 

para digitalização das obras. De acordo com Darnton, o sucesso desse 

empreendimento não tornaria obsoletas as bibliotecas de pesquisa tradicionais, por 

uma série de motivos elencados no artigo, entre os quais a impossibilidade de 

reproduzir as informações e os sentidos diretamente relacionados à materialidade do 

objeto.  

Mesmo que a imagem digitalizada na tela do computador seja 
precisa, deixará de capturar aspectos crucias de um livro. Tamanho, 
por exemplo. A experiência de ler um pequeno duodécimo, projetado 
para que o leitor o segure com facilidade com uma única mão, difere 
consideravelmente da experiência de ler um fólio pesado apoiado 
num leitoril. É importante sentir um livro – a textura do papel, a 
qualidade da impressão, a natureza da encadernação. Seus 
aspectos físicos fornecem pistas a respeito de sua existência como 
elemento num sistema social e econômico; e, se contiver anotações 
nas margens das páginas, pode revelar muito sobre seu lugar na 
vida intelectual dos leitores. (DARNTON, 2010, p. 57). 

De tal forma, podemos ter acesso a um exemplar digitalizado da bíblia de 

Gutenberg, por exemplo, mas essa leitura mediada pela máquina não é jamais 

equivalente à leitura direta que realizaríamos com o livro entre as mãos; esta nos 

revelaria detalhes preciosos e indispensáveis sobre o hábito de ler e o lugar daquela 

publicação na sociedade que lhe foi contemporânea. Embora a bíblia de Gutenberg 

seja um exemplo extremo, com efeito, o fenômeno se manifesta com obras das mais 

diversas naturezas. Até mesmo nas leituras práticas ou profissionais, cujos objetivos 



49 

 

são a extração de dados para determinado fim, encontramos esse diferencial, que é 

uma projeção das particularidades do suporte na compreensão do texto, pois “a 

forma do objeto escrito dirige sempre o sentido que os leitores podem dar àquilo que 

leem” (CHARTIER, 2009, p. 128). 

 

4.1.2 Individualidade e fetichismo 

O que acontece de muito particular com o livro impresso é que ele pode ser 

insubstituível; todos os exemplares de uma edição de determinado título saem 

basicamente idênticos da gráfica, porém, tão logo entram em circulação, começam a 

assimilar traços reveladores das circunstâncias a que são expostos. Por 

conseguinte, uma publicação impressa envolve não somente a memória do autor, 

mas também a de seus leitores, através de notas, grifos, pequenos ou grandes 

danos provocados pela experiência da leitura e até mesmo por condições adversas 

de armazenamento. Seu valor está, portanto, relacionado a seu estado de objeto, à 

sua suscetibilidade. “À memória que o livro transmite, por assim dizer, de propósito, 

acrescenta-se a memória da qual emana, enquanto coisa física, o perfume da 

história de que ele está impregnado” (ECO, 2010, p. 20).  

Essa individualidade do impresso nada tem a ver com a ideia de aura proposta por 

Walter Benjamin, mas está, sim, no fato de que os livros envelhecem. Para Benjamin 

(1994), o problema tangente à individualidade da obra está na reprodutibilidade 

técnica, que tornaria ausente o “aqui e agora”, a autenticidade do original. E, embora 

a história individual do objeto esteja incluída nessa noção de genuinidade, a aura é 

antes um elemento metafísico, a “quintessência” que torna um objeto único, “sempre 

igual e idêntico a si mesmo” (BENJAMIN, 1994, p. 167). Não é o caso do livro 

impresso, que é fruto justamente da reprodutibilidade, mas, ao contrário, os 

exemplares não permanecem iguais e idênticos a si mesmos, sofrem a passagem 

do tempo de maneiras diferentes e é isso que lhes atribui valores particulares.  

Feitos de matéria orgânica, eles estão sujeitos à intempérie, ao desgaste, à falta de 

cuidados e, quando não são sistematicamente preservados para o futuro, eles 

absorvem as transformações dos anos. Ainda que boas edições possam atravessar 

séculos em excelentes condições, os livros se impregnam desse contato com o 
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passado e os traços são, de forma geral, reconhecíveis. Por um lado, o 

envelhecimento do livro pode diminuir seu valor de mercado, por outro, é o que lhe 

agrega importância enquanto objeto único. Isso se faz perceber nas preferências 

dos bibliófilos por exemplares que tenham percorrido trajetórias específicas ao longo 

do tempo ou pertencido a determinadas pessoas.  

Friso, portanto, que a bibliofilia é o amor ao objeto livro mas também 
à sua história, como comprovam os preços dos catálogos que 
privilegiam exemplares, embora não perfeitos, com sinais de posse. 
Qualquer um deseja um exemplar do mais belo livro já impresso, a 
Hypnerotomachia Poliphili, e o deseja perfeito, sem nódoas e sem 
brocas, com margens largas e, se possível, com fólios soltos, ainda 
não encadernados. Mas o que faríamos nós e os antiquários se 
circulasse um exemplar com cerradas notas à margem feitas por 
James Joyce, e em gaélico? (ECO, 2010, p. 37). 

Logo, o impresso é capaz de desprender historicidades e de, por isso, provocar 

colecionismos, fetichismos e paixões que muitas vezes não têm relação direta com o 

conteúdo da leitura. Em alguns casos, chegam a não ter relação alguma. Tanto que 

é comum colecionadores adquirirem exemplares intonsos – com páginas dobradas e 

não aparadas – e os conservarem assim, sacrificando qualquer possibilidade de 

leitura da obra em favor de suas coleções. O livro, nessas circunstâncias, existe 

como objeto do desejo, não necessariamente intelectual, ou do impulso de consumo; 

seu valor aqui não diz respeito ao fim original de uma publicação, que está 

relacionado às intenções do autor e a uma necessidade de comunicar. A sua 

importância, o seu poder foi deslocado para o objeto em si. Não nos esqueçamos 

que o livro é também um bem de consumo e que, segundo Karl Marx (1867), em seu 

estudo sobre o fetichismo, o caráter místico da mercadoria não provém do seu valor-

de-uso.  

 

4.1.3 O poder simbólico por um princípio de analogias 

Existem, de fato, muitas maneiras de se lidar com o texto que não consideram sua 

leitura, pois o livro é “um tecido móvel de relações entre os textos e os seres” 

(BAYARD, 2007, p. 171). Para Pierre Bayard (2007), não são os conteúdos dos 

livros que entram em causa, mas o que eles se tornam dentro do espaço crítico 

onde intervêm. Ou seja, há uma distinção entre o texto propriamente dito e sua 

situação fundamental, sua posição no conjunto maior das obras. Logo, temos 
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condições de nos colocarmos em relação a um livro sem que jamais o tenhamos 

lido, simplesmente compreendendo o lugar que ele ocupa em nossa cultura. Muitos 

dos livros que não lemos, ou que apenas folheamos, ou a respeito dos quais só 

ouvimos falar, têm ou tiveram um papel importante em nossas vidas. E, a despeito 

de nossas crenças pessoais, a bíblia é um exemplo de como um livro que 

conhecemos pouco, diretamente, pode ter a capacidade de influenciar a nós e ao 

meio circundante.  

As sociedades ocidentais, cristãs em sua maioria, estão infiltradas por valores e 

conceitos surgidos nos livros do evangelho, assim como os mundos árabe e judeu 

também o estão em relação a seus livros fundamentais, o Corão e a Torá, 

respectivamente. Poucos leram a bíblia por completo, em uma sequência linear, e 

muitos talvez nunca tenham lido sequer um versículo, mas grande parte de nós se 

encontra apta para tomar posição em relação a ela, tendo em vista a força de sua 

presença em nossa cultura. Essas formas de apropriação do texto, que não se dão 

pela leitura, estão também ligadas à materialidade da palavra, pois a autoridade do 

objeto livro faz dele um símbolo, que é, por excelência, um instrumento de 

integração lógica e moral.  

Encerrados nos altares, os livros sagrados representam algo para o analfabeto, para 

o iletrado, de uma maneira talvez ainda mais contundente que para o homem culto; 

a autoridade do objeto, nesses casos, é elevada a seu grau máximo. O poder da 

obra extravasa o texto e toma forma no objeto, que passa a representar, ou mesmo 

a substituir, um contexto abstrato, pleno de relações de forças. Como na eucaristia, 

é o próprio Deus que se evoca na presença do livro, pois o que ocorre de muito 

particular com o impresso é essa capacidade de, por analogias, produzir sentidos 

tão expressivos: ele é o objeto que fala além das palavras. Na Alemanha nazista, o 

Mein Kampf, de Hitler, era presenteado aos recém-nascidos, aos recém-casados, 

aos recém-formados, não precisamente pelo conteúdo da leitura (bebês não leem e, 

a certa altura da vida, todo alemão já havia estudado o Mein Kampf na escola), mas 

pelo o que o livro representava naquele contexto social, pelo o que ele contribuía na 

manutenção daquele sistema ideológico. Tanto que foi seguindo esse mesmo 

princípio que os nazistas destruíram, em Nuremberg, centenas de livros que 

consideravam “degenerados” – a intenção não era eliminar a totalidade dos títulos 

proibidos, mas foi antes um gesto simbólico para fazer compreender os valores que 
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deviam nortear aquela cultura. “O censor sabe muito bem que ele não faz 

desaparecer todos os exemplares do livro proscrito. Mas é uma forma de erigir-se 

em demiurgo capaz de consumir o mundo, e toda uma concepção de mundo, no 

fogo” (ECO; CARRIÈRE, 2010, p. 207). Portanto, sacralizar ou proscrever são usos 

muito específicos do livro impresso, enquanto objeto capaz de representar algo 

simbolicamente.  

 

4.2 Eletrônico: subversões de autoridade 

De acordo com Santaella (2005), produtos massivos são assim denominados por 

serem produzidos por grupos culturais relativamente pequenos e especializados e 

distribuídos a uma massa de consumidores. Ao aprofundar essa definição, ela 

destaca uma propriedade dos meios de massa que nos interessa particularmente: a 

necessidade do uso de máquinas capazes de gravar, editar, replicar e disseminar 

imagens e informação. Logo, a utilização de dispositivos tecnológicos, elétricos e/ou 

eletrônicos, seria um denominador comum a esses meios, o que lhes confere, por 

sua vez, uma segunda característica: a intersemioticidade, que é o potencial para 

misturar diferentes tecnologias, criando multimeios.  

Meios de massa são, por natureza, intersemióticos. […] Dessa 
mistura de meios e linguagens resultam experiência sensório-
perceptivas ricas para o receptor. Mas, ao mesmo tempo, a mistura 
atinge um dos alvos que os meios de massa aspiram: a facilitação da 
comunicação, pois o significado de uma imagem poder ser reforçado 
pelo diálogo e pela música que a acompanha. (SANTAELLA, 2005, 
p. 12).  

Para Santaella, essa intersemioticidade dos meios de massa concorre para a 

hibridização das formas de comunicação e de cultura, enquanto se opõe à pureza 

estética das “belas artes” e das “belas letras”. A intersemioticidade rompe então com 

divisões entre cultura erudita e cultura do povo, criando intersecções, dando chance 

a apropriações e desconstruções de autoridade. Logo, tomando o livro eletrônico 

pelo o que ele é como um todo – a interação da máquina potencialmente 

multimediática com seus arquivos intangíveis –, compreendemos que essa 

tecnologia se aproxima mais dos meios de massa que do suporte de leitura 

tradicional com o qual estamos habituados, feito de papel, “quente” e, portanto, sem 

grandes possibilidades de intervenção. Mas a inquietude dessa relação está no fato 
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de que o livro eletrônico trabalha com a mesma matéria do livro impresso, o texto, 

oferecendo ao leitor não só uma experiência física de natureza completamente 

diversa, como também um nível de interação com a obra absolutamente novo.   

Como outros produtos culturais de massa, o arquivo digital pode estar amplamente 

disponível; por meio da internet, é possível organizar um sistema de distribuição 

rápido e eficiente, capaz de alcançar leitores geograficamente dispersos, com custos 

operacionais mínimos. Na história da escrita, essa nova perspectiva de propagação 

do texto implica em uma mudança de escala tão significativa quanto foram as 

industrializações do livro impresso. No entanto, agora, mais do que nunca, o livro 

mostra o caráter de um produto feito para um público numericamente expressivo, 

assim como os programas de televisão, por exemplo, embora nada garanta que o 

advento do eletrônico implicará na multiplicação do número de leitores, conforme 

discutiremos no quinto capítulo deste trabalho. O que importa, porém, é que ele 

representa esse potencial e que assume o perfil de um meio feito para as massas, 

algo de certa forma oposto ao que os verificadores da cultura gostariam que o livro 

fosse.  

Desde que o ato de ler deixou de ser uma prática restrita a determinadas elites, 

desenvolveu-se um cuidado com a manutenção de fronteiras entre as diferentes 

categorias de leituras e, consequentemente, entre as classes de leitores. Existe um 

cânone formado por um corpo de textos considerados legítimos que é 

salvaguardado por uma pequena sociedade amorfa, mais ou menos invisível, 

composta de indivíduos que incorporaram autoridade para julgar a natureza e o 

destino da produção textual. Esses verificadores, entre outras coisas, observam as 

formas com que um texto merece ser apresentado, o que lhe agrega ou retira valor e 

dá indícios de seu lugar na sociedade – para atestar esse fato, basta que estejamos 

atentos, em uma livraria, aos títulos que recebem as encadernações mais luxuosas, 

por exemplo. O digital fragmenta esse sistema de controle da produção textual ao 

torná-la intangível, ao dispersar a experiência da leitura e aproximá-la de outras 

fruições de massa, por isso chama para si próprio o julgamento condenatório dos 

conservadores. Algo que Chartier (2009, p. 112) denomina de “olhar aristocrático 

sobre um objeto popular”, que nada mais é que uma primeira manifestação 

depreciativa que, em geral, se faz seguir pela estima e pela procura. Ao longo da 
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história do livro, essa atitude não é novidade e reações similares aconteceram em 

relação a formas econômicas de apresentação do texto.  

Desde o fim do século XVI, circulavam na Europa publicações bastante precárias 

destinadas aos leitores que não podiam ou não queriam frequentar livrarias. Esses 

livros custavam pouco e eram comercializados por mascates, tendo sido 

desdenhados pelas pessoas letradas e condenados ao desaparecimento (Chartier, 

2009). Séculos depois, na década de 1950, o livro de bolso assume essa função, dá 

nova forma às publicações populares e também acende o desprezo das elites. Ele é 

um livro colado, simples, cuja capa cartonada traz uma ilustração que faz sua 

própria publicidade. Durante cerca de dez anos, esse livro barato foi associado à 

ideia de “uma cultura com desconto, uma cultura de bolso” e muitos autores se 

recusaram a publicar nessas coleções – temia-se a vulgarização do livro e, por 

conseguinte, da cultura como um todo (HORELLOU-LAFARGE; SEGRÉ, 2010, p. 

40). 

Aqueles que o menosprezavam ou temiam [o livro de bolso] 
expressavam sua nostalgia por uma forma nobre do livro e receavam 
a perda de controle sobre a cultura escrita, apoiada em um conjunto 
de dispositivos, como o comentário ou a crítica, que produzem uma 
triagem entre as diferentes classes de leitores e as diferentes 
categorias de leituras. (CHARTIER, 2009, p. 111). 

Mas, apesar das resistências, as publicações populares não pararam de se 

desenvolver, ao ponto de hoje representarem uma parte significativa do montante 

editorial em diversos países. De certo modo, essa rejeição que o livro de bolso 

sofreu é análoga àquela que o livro eletrônico hoje desperta. Parte das reservas em 

relação a essas publicações supostamente feitas para as massas está, como 

Chartier descreve, no receio da perda do controle sobre a cultura escrita, já que as 

triagens se tornam mais difíceis. Contudo, outra fonte dessa relutância se encontra 

no receio da perda da própria autoridade do livro, do significado simbólico que um 

texto pode assumir quando corporificado em uma materialidade específica. No caso 

do livro eletrônico, esse temor é ainda dilatado pela quebra da distinção entre autor 

e leitor, uma vez que este tem o poder de intervir no seio da criação daquele, como 

discutimos no segundo capítulo. É muito cedo para saber como os suportes digitais 

se articularão com essa questão do livro enquanto instrumento simbólico, com a 

sacralidade, com a representatividade de determinadas obras em certas culturas, 
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mas, por ora, podemos afirmar que há uma subversão desse sentido de autoridade. 

Talvez aconteça, em parte, o que ocorreu entre o cinema e a televisão – esta, um 

objeto cotidiano, nos serve para usos mais vulgares, comuns, ao passo que aquele, 

o cinema, mantém algo de ritualístico que o difere da experiência banal do assistir 

TV. Não é o caso de avaliar qualitativamente as duas práticas, mas de compreendê-

las como de naturezas essencialmente distintas.  
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5 

Livre acesso 

 

Conforme apresentado na introdução deste trabalho, alia-se ao fascínio pelos 

suportes digitais a crença de que esses novos recursos seriam capazes de 

promover o acesso ilimitado ao conhecimento. Vimos como o pesquisador Nicholas 

Negroponte defende a tese de que seriam justamente as sociedades alijadas do 

mercado da informação que alavancariam o uso dos livros eletrônicos, graças, 

sobretudo, às características intrínsecas dos arquivos digitais: produtos com custos 

mínimos de produção e distribuição, amplamente reprodutíveis. Já o Google, como 

mencionamos no capítulo anterior, vem digitalizando milhões de livros pertencentes 

aos acervos de grandes bibliotecas e, de acordo com a situação autoral das obras, 

alguns desses textos são disponibilizados, na íntegra, para buscas online 

(DARNTON, 2010). O projeto se chama Google Book Search; enquanto proposta, se 

aproxima do que os iluministas do século XVIII chamavam de República das Letras, 

que é uma ideia de democratização plena da cultura letrada. No entanto, parece 

haver algo interposto entre o ideal e a concretização efetiva do livre acesso por meio 

dos suportes digitais.  

Sabemos que a circulação do texto eletrônico é potencialmente mais livre que a do 

impresso; a técnica relativa ao digital transformou as experiências de emissão e de 

recepção. Em tese, todos os usuários da rede estão inseridos na agenda cultural, 

são produtores de conteúdos que podem estar amplamente disponíveis ao público. 

Mas, no que se refere ao livro eletrônico, o acesso do leitor às obras produzidas é 

limitado por exigências inerentes ao suporte, pelo modelo vigente de copyright e 

pelo próprio mercado editorial, como discutiremos adiante. A situação da mediação 

digital, no presente momento, abre caminho para dois modelos de acessibilidade 

diametralmente opostos: alto grau de liberdade no fluxo de conteúdos ou 

concentração ainda maior, relativamente ao impresso, do patrimônio textual. Sobre 

essa dupla potencialidade do texto eletrônico, Chartier adverte: 

De um lado, busca-se a liberdade nova que mistura os papéis e 
permite aos autores tornarem-se seu próprio editor e seu próprio 
distribuidor. […] Existe uma espécie de afastamento – que 
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seguramente teria agradado às pessoas da República das Letras – 
da comunicação intelectual frente ao mundo do mercado, da 
empresa, do lucro etc. E, do outro lado do espectro, se pensamos 
naquilo que se coloca à disposição das redes eletrônicas, é claro – a 
discussão sobre as auto-estradas da informação mostrou isso – que 
são as mais poderosas dentre as empresas multimídia que 
determinam a oferta de leitura, a oferta de comunicação e a oferta de 
informação. Sendo assim, o futuro da revolução do texto eletrônico 
poderia ser – poderá ser, eu espero – a encarnação do projeto das 
Luzes, ou então um futuro de isolamentos e solipsismos. 

Logo, há um equívoco em tomar como premissa o livre acesso permitido pela 

técnica sem levar em consideração as limitações próprias ao contexto em que ela se 

insere; o que um suporte chega a ser de fato pode se constituir em algo muito 

diferente de suas vocações hipotéticas. O livro eletrônico está nesse patamar de 

imprecisão e o que ele pode vir a apresentar quanto à acessibilidade depende de 

como negociaremos e encaminharemos aspectos que hoje são limitantes. 

Determinados discursos sobre as vantagens dos suportes eletrônicos são falaciosos 

justamente porque, ao ignorar suas deficiências, tanto subestimam o impresso, 

quanto colocam entraves nas mudanças necessárias à promoção da real liberdade 

de acesso nos ambientes digitais. 

 

5.1 Obsolescência e renovação dos suportes  

No segundo capítulo deste trabalho, apresentamos o livro eletrônico como um 

suporte composto de duas dimensões: a máquina de leitura e seus arquivos digitais. 

Vimos que a máquina exige do leitor, além de investimentos financeiros 

consideráveis, competências específicas que podem se tornar obsoletas tão logo 

haja uma renovação técnica dos aparelhos. Essa dinâmica inaugura uma forma 

absolutamente nova no processo de aprendizagem, pois, afora a alfabetização, os 

saberes relativos à leitura não são transmissíveis entre as gerações de leitores. O 

que se domina atualmente em relação ao modus operandi dos aparelhos digitais 

possivelmente não servirá às novas comunidades de leitores de daqui a dez ou vinte 

anos, sendo que o próprio leitor de hoje corre risco de não saber lidar com o suporte 

caso não mantenha suas competências atualizadas à proporção das renovações 

técnicas. Nesse sentido, podemos falar do advento do eletrônico como um momento 

de descontinuidade na relação que estabelecemos com texto.  



58 

 

É por isso que esta revolução, fundada sobre uma ruptura de 
continuidade e sobre a necessidade de aprendizagens radicalmente 
novas, e portanto de um distanciamento com relação aos hábitos, 
tem muito poucos precedentes tão violentos na longa história da 
cultura escrita. CHARTIER, 2009, p. 93).   

Carrièrre e Eco discutem como essa intransmissibilidade de saberes afeta a prática 

da leitura e o armazenamento da produção textual.  

JCC: Mas ninguém contestará o fato de que, para utilizar essas 
ferramentas sofisticadas que, como vimos, tendem a caducar 
celeremente, somos obrigados a aprender incessantemente novos 
usos e linguagens, memoriza-los. […] 

UE: Certamente. Se você não foi capaz, desde a chegada dos 
primeiros computadores em 1983, de reciclar permanentemente sua 
memória informática passando de um disquete flexível para um 
disquete de formato mais reduzido, depois para um disco e agora 
para uma chave, você perdeu várias vezes seus dados, parcial ou 
integralmente. Pois, evidentemente, nenhum computador pode ler os 
primeiros disquetes, que já pertencem à era pré-histórica da 
informática.  

Para acompanhar as mudanças contínuas dos suportes, sujeitos à obsolescência 

cada vez mais precoce, o indivíduo necessita investir na máquina e na manutenção 

constante de suas próprias competências. Isso tanto para saber operar os aparelhos 

quanto para manter utilizáveis seus arquivos de dados. Algo que não se realiza sem 

injeções periódicas de capital, seja por parte do leitor, seja por parte de organismos 

dispostos a subvencionar a leitura em determinadas regiões. Nisso, reconhecemos 

um entrave à acessibilidade defendida por Negroponte, pois, por mais que os 

arquivos digitais tenham baixos custos de produção e distribuição e possam estar 

amplamente disponíveis, a máquina demanda investimentos que não são cumpridos 

sem esforços e sem recursos financeiros. No projeto One Laptop per Child, 

Negroponte apresenta um modelo de laptop econômico, que seria distribuído às 

crianças de países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento e que garantiria amplo 

acesso ao patrimônio textual, uma vez que é possível armazenar de centenas a 

milhares de obras na memória de um computador. No entanto, há vários fatores que 

comprometem o sucesso dessa proposta. Inicialmente, há impedimentos de ordem 

prática, como a dependência de energia elétrica – sendo que algumas localidades 

realmente carecem desse recurso em abundância –, a manutenção dos laptops e o 

treinamento mínimo para operação em microcomputadores que os leitores devem 

receber; já que estamos falando de populações que não têm acesso ao livro 
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impresso, provavelmente também não o terão a equipamentos eletrônicos e não 

estarão familiarizadas com eles. Ademais, trata-se de um aparelho sujeito à rápida 

obsolescência, tanto que já não se constitui como suporte ideal de leitura – a tela 

luminosa, prejudicial à visão, é bastante incômoda para usos mais demorados –, 

tendo sido sobrepujado por leitores como o Kindle, os quais também têm sofrido 

melhoramentos e substituições sucessivas. Um projeto que vise estender o alcance 

da cultura letrada, por meio dos suportes digitais, a pessoas privadas do acesso ao 

impresso necessitará investir continuamente em tecnologia e treinamento, o que, por 

fim, não seria uma alternativa exatamente econômica.   

Desta forma, os suportes digitais parecem se adequar mais às demandas de leitura 

daqueles que não têm maiores impedimentos para investir em cultura e tecnologia 

do às daqueles que carecem de políticas que facilitem o acesso ao conhecimento e 

à informação. Ou seja, leitores digitais são mais acessíveis a pessoas que podem 

comprá-los, substitui-los quando obsoletos e que podem receber novo treinamento 

sempre que necessário, sendo, consequentemente, menos acessíveis a pessoas 

que dependem de fontes externas de financiamento e que, por quaisquer motivos, 

estejam impedidas de receber e/ou absorver novas competências. 

Comparativamente, o impresso ainda é bastante vantajoso no que se refere à 

acessibilidade. Como apresentamos no segundo capítulo, o uso do livro de papel 

não exige renovações de competências do leitor, nem investimentos periódicos no 

suporte para garantir a conservação do texto, de forma que o conteúdo registrado 

em uma publicação de qualidade não corre risco de ser perdido em curto prazo, a 

menos que o objeto seja exposto a danos extremos, tais como os provocados pela 

umidade e pelo fogo (que, evidentemente, também destruiriam máquinas 

eletrônicas).    

O livro impresso, como outros produtos industrializados e como qualquer bem de 

consumo, exige investimentos financeiros por parte de quem o queira possuir, seja 

uma pessoa ou uma instituição. Mas é difícil supor alguma espécie de suporte de 

leitura que não os exijam. Contudo, uma vez que um exemplar seja adquirido, não 

há custos adicionais de manutenção, renovação ou substituição da máquina e tudo o 

que o indivíduo precisa para desfrutá-lo é saber ler. É verdade que há necessidade 

de armazenamento, de disponibilidade de espaço físico, e que isso também 

demanda recursos financeiros, porém parece mais viável prover uma biblioteca 
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pública do que manter funcionando e atualizados centenas ou milhares de laptops 

espalhados entre os leitores, por exemplo. A estabilidade peculiar do impresso o 

torna ainda o suporte mais favorável à multiplicação do hábito da leitura e à 

expansão do alcance de nosso patrimônio textual; um pequeno livro de bolso, desde 

que impresso em papel durável, pode passar do avô ao neto, pode ser emprestado e 

terminar no acervo de uma grande biblioteca de pesquisa, onde servirá a inúmeros 

usuários durante anos. Acerca dessa usabilidade e capacidade de permanência, 

Darnton não esconde certo encantamento. 

Pense no livro. Sua existência é extraordinária. Desde a invenção do 
códice, por volta do nascimento de Cristo, provou-se uma máquina 
maravilhosa – excelente para transportar informação, cômodo para 
ser folheado, confortável para ser lido na cama, soberbo para 
armazenamento e incrivelmente resistente a danos. Não precisa de 
upgrades, downloads ou boots, não precisa ser acessado, conectado 
a circuitos ou extraído de redes. Seu design é um prazer para os 
olhos. Sua forma torna o ato de segurá-lo nas mãos um deleite. E 
sua conveniência fez dele a ferramenta básica do saber por milhares 
de anos […]. (DARNTON, 2010, p. 86). 

Todavia, Darnton não só reconhece as qualidades do digital como tem produzido 

textos especificamente para esse tipo de suporte, explorando recursos diferentes 

dos do impresso. Compreende, porém, que cada uma das formas de apresentação 

do texto tem suas vantagens e desvantagens e que o livro impresso não merece ser, 

e provavelmente não será, obliterado pelas novas tecnologias. No que diz respeito à 

acessibilidade, o livro de papel ainda oferece possibilidades mais factíveis, como 

vimos, embora não atenda diretamente ao ideal de livre acesso. Parte das 

dificuldades na propagação do conhecimento e da informação pelo impresso está na 

sua natureza industrial, embora menos que no caso das máquinas eletrônicas, 

conforme discutimos anteriormente. Mas outra parte está na obra, no conceito de 

propriedade intelectual que ela gera, algo que o eletrônico também assumiu e que o 

limita em igual proporção.  

 

5.2 Copyright e domínio público 

Dentre os fatores limitantes da liberdade de acesso ao conhecimento e à 

informação, um surge na “velha ordem da livraria” e subsiste nos modos digitais de 

mediação do texto: o copyright (CHARTIER, 2009, p. 49). A noção de direito de 
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cópia surge simultaneamente à produção gráfica, na Europa, entre os séculos XVI e 

XVIII. Nesse período, a atividade editorial ainda não havia adquirido a autonomia 

que conhecemos hoje e um editor era antes um livreiro ou um impressor gráfico que 

tinha no comércio de livros o fim de todas as suas operações. A esses livreiros-

editores ou livreiros-gráficos eram concedidos privilégios de publicação sobre as 

obras, de acordo com critérios que variavam segundo o sistema de concessões. Na 

Inglaterra, por exemplo, em meados do século XVI, o direito de cópia era concedido 

pela própria corporação dos livreiros-gráficos de Londres, sendo uma licença 

perpétua, imprescritível, a partir da qual se obtinha exclusividade para editar e 

reeditar uma obra e lucrar com ela indeterminadas vezes. Já no sistema francês as 

concessões eram estatais, cedidas pela monarquia, e a exclusividade sobre a 

publicação de uma obra podia variar entre cinco e quinze anos, em média. Contudo, 

a partir da metade do século XVII, permite-se que esses privilégios sejam renováveis 

indefinidamente; em troca de fidelidade prometida ao monarca, os livreiros 

parisienses recebem, na prática, o direito de monopólio sobre o mercado dos novos 

lançamentos, de forma que a perpetuação desses privilégios impede que se abra um 

domínio público do livro (CHARTIER, 2009). Portanto, o copyright surge como uma 

regalia que a princípio garante não ao autor, mas ao editor – que então assumia 

também a função de gráfico e livreiro – a rentabilidade sobre a comercialização de 

uma obra.  

Esses sistemas de privilégios acabaram por favorecer um fértil comércio de 

falsificações de livraria, publicações paralelas feitas por gráficos alijados do mercado 

de lançamentos e, sobretudo, por editores estrangeiros, já que as concessões eram 

locais e perdiam validade em territórios regidos por outros governos. Como o 

falsificador não pagava pelos manuscritos nem pelos privilégios, conseguia vender 

os livros por preços mais baixos. Logo, os autores passaram a se sentir também 

prejudicados, na medida em que viam lucrar por suas obras gráficos que não haviam 

pagado pelos manuscritos. Assim, os autores do século XVIII, em particular os 

alemães, começam a refletir sobre uma forma de proteger os livreiros-editores desse 

comércio paralelo, que tinha uma importante dimensão internacional: era preciso 

criar mecanismos que garantissem o direito de cópia para além das fronteiras do 

Estado, algo que, na verdade, demorou a ser definido.  



62 

 

Até o século XVIII, os autores não viviam propriamente da venda de seus escritos – 

sobre os quais perdiam os direitos de comercialização uma vez que os manuscritos 

fossem comprados pelos livreiros-editores –, mas de gratificações e proteções 

concedidas pelo soberano e pelas elites de forma geral. De acordo com Chartier 

(2009), isso só começa a mudar quando os próprios livreiros-editores compreendem 

que poderão fortalecer suas atividades com a conversão do autor em proprietário da 

obra. Essa nova concepção de direito daria aos comerciantes garantias além dos 

privilégios de publicação; se o autor é dono do texto, o livreiro para quem o 

manuscrito for cedido o será por extensão. Escritores influentes como Diderot não 

tardaram em apresentar defesas aos privilégios dos livreiros e em incorporar nesses 

discursos, estrategicamente, a afirmação da reivindicada propriedade do autor sobre 

seus textos. Essa tortuosa relação de interesses levará à invenção do direito autoral, 

que, pela primeira vez, protegerá o criador da obra e não apenas a vertente 

econômica do texto e a exploração comercial que se pode dele extrair através do 

direito de reprodução, o copyright. Logo, tendo sido assegurada a propriedade sobre 

a criação, foi necessário regular o ramo editorial e garantir o interesse público na 

prática desse direito.  

Embora, em 1709, a monarquia inglesa já estive trabalhando para acabar com o 

sistema corporativo e limitar a duração do copyright, as transformações mais 

significativas ocorreram nas assembleias revolucionárias do Estado francês, onde as 

discussões levaram ao entendimento de que era preciso uma legislação forte e 

capaz de proteger tanto o autor quanto o público.  

Proteger o autor supõe que algo seja reconhecido de seu direito: 
impõe-se a ideia de ver as composições literárias como um trabalho; 
a retribuição desse trabalho é portanto legítima, justificada. Mas, por 
outro lado, é preciso fazer que o público não seja lesado. Pode-se 
dizer que a legislação que sai das assembleias revolucionárias, 
determinada por essa dupla exigência, vai definir o direito moderno, 
mesmo que, durante os séculos XIX e XX, os seus dispositivos se 
tornem mais complexos, mais numerosos e mais precisos. Trata-se 
de um direito que, de um lado, reconhece a propriedade literária, mas 
que, ao mesmo tempo, limita seu prazo: uma vez que este expira, a 
obra se torna “pública”. Quando se diz que uma obra caiu em 
domínio público, isto quer dizer que qualquer um está autorizado a 
publicá-la, enquanto, antes, o autor, ou os herdeiros, permaneciam 
seus proprietários exclusivos. Esta concepção de domínio público, de 
um bem que volta a ser comum depois de ter sido individual, é 
herdeira direta da reflexão revolucionária: ela tem raízes nos debates 
do século XVIII e se opõe a todas as reivindicações, quaisquer que 
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tenham sido suas formas, que pretendiam a imprescritibilidade e a 
perpetuidade da propriedade sobre as obras. (CHARTIER, 2009, p. 
66). 

A limitação do prazo de vigência do direito autoral – e, consequentemente, do 

copyright – tem por escopo fundamental a proteção do público ao facilitar o acesso à 

informação e ao conhecimento. Quando uma obra entra em domínio público, 

significa que ela passa a ser um bem coletivo e que todos podem usufruir dela 

livremente, desde que respeitada a autoria e a integridade do texto. Por isso, é 

importante que esse prazo seja estabelecido de acordo com dois propósitos 

elementares: a justa retribuição pelo trabalho do autor e o desenvolvimento pessoal 

e social que se dá pelo acesso à cultura. Do século XVIII aos dias atuais, o prazo 

para que um texto entre em domínio público tem flutuado, em avanços e retrocessos 

no que diz respeito à acessibilidade. Catorze anos renováveis por mais catorze – ou 

seja, vinte e oito anos – foi o tempo considerado suficiente para proteger os 

interesses de autores e editores na Grã-Bretanha de 1710, sendo que os 

estadunidenses adotaram o mesmo limite ao promulgarem sua primeira lei de 

copyright, em 1790 (DARNTON, 2010). Ao longo dos anos, esse prazo foi estendido 

várias vezes e hoje a maioria dos países adota como regra que a obra literária deve 

entrar em domínio público setenta anos após o ano subsequente ao do falecimento 

do autor. 

De acordo com o Sonny Bono Copyright Term Extension Act de 1998 
(também conhecido como “Lei de Proteção a Mickey Mouse”, porque 
Mickey estava prestes a cair em domínio público), ele dura pelo 
tempo da vida do autor, mais setenta anos. Na prática, isso 
normalmente significa mais de um século. A maioria dos livros 
publicados no século XX ainda não entrou em domínio público. […] 

Descer dos princípios elevados dos Pais Fundadores [da República 
dos Estados Unidos da América] até as práticas das indústrias 
culturais de hoje é abandonar o reino do Iluminismo pelo alvoroço do 
capitalismo corporativo. Se direcionássemos a sociologia do 
conhecimento para o presente – como fez o próprio Bourdieu –, 
veríamos que vivemos num mundo criado por Mickey Mouse, 
selvagem e inóspito. (DARNTON, 2010, p. 25 – 26).  

Percebemos então que a questão da acessibilidade deve passar antes por uma 

revisão dos dispositivos por meios dos quais cercamos a obra, pois uma legislação 

que não defenda o interesse público concomitantemente aos direitos dos autores e 

editores se converte em obstáculo ao acesso à cultura. Logo, a livre circulação do 

texto depende menos do suporte que da situação autoral da obra, de forma que o 
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digital não representa por si só nenhum avanço no que diz respeito ao alcance do 

patrimônio textual. Os arquivos digitais permanecem sujeitos às regulações de 

copyright, tanto quanto os livros impressos, o que gera sempre um custo adicional 

ao consumidor/leitor e entraves no trânsito dos textos. Absolutamente não se trata 

aqui de revogar os direitos do autor e da reprodução de suas obras, mas de 

flexibilizá-los, harmonizando-os ao direito universal de acesso à informação e ao 

conhecimento. 

De fato, no caso dos arquivos digitais, o sistema de copyright vigente pode mesmo 

acentuar a concentração do patrimônio textual, conforme Darnton (2010) avalia o já 

citado projeto Google Book Search. O Google, ao digitalizar os acervos de grandes 

bibliotecas de pesquisa, inseriu no seu próprio acervo digital uma grande quantidade 

de obras protegidas por copyright, o que levou um grupo de autores e editores a 

moverem uma ação popular coletiva contra a empresa, em 2005. Após negociações, 

as partes chegaram a um acordo, em 2008, que criava um dispositivo chamado 

Book Rights Registry. Tratava-se de um registro coletivo de direitos autorais que 

permitiria ao Google dispor desse gigantesco banco de dados para venda de 

acessos e, em contrapartida, a empresa disponibilizaria esse material gratuitamente 

em bibliotecas públicas dos Estados Unidos, em um único terminal de computador 

por biblioteca. Segundo Darnton, esse empreendimento criaria não só o maior 

acervo de livros de toda a história, como transformaria o Google na maior empresa 

livreira do mundo.  

O Google não é uma guilda e não se propôs a criar um monopólio. 
Pelo contrário, vem buscando um objetivo louvável: promover o 
acesso à informação. Mas o caráter coletivo e popular do acordo 
torna o Google invulnerável à competição. A maioria dos autores e 
editores americanos que detêm copyright estão automaticamente 
incluídos neste acordo. […] Se aprovado pelo tribunal – um processo 
que pode levar até dois anos –, o acordo concederá ao Google, na 
prática, controle sobre a digitalização de todos os livros protegidos 
por copyright nos Estados Unidos. (DARNTON, 2010, p. 34). 

Darnton afirma ainda que esse acordo geraria um novo tipo de monopólio, análogo 

aos de ferrovias ou aço, mas de acesso à informação. E, embora o histórico da 

empresa sugira que o Google não abusaria do poder fiscal e legal concedido por um 

dispositivo como o Book Rights Registry, o pesquisador adverte para a incerteza de 

um futuro em que as diretrizes dos atuais dirigentes poderão não ser respeitadas. O 

que aconteceria, por exemplo, se a empresa fosse vendida? Caso o Google, por 
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quaisquer motivos, desse preferência a interesses privados em detrimento do 

acesso? Um controle exclusivo sobre essa grande biblioteca digital, subordinando os 

leitores a condições e preços arbitrariamente estipulados. Apesar de as ações do 

Google terem sido orientadas, até o momento, por mecanismos de favorecimento do 

acesso às informações mais variadas, a proposta relativa ao Google Book Search 

não garantia que o interesse público seria respeitado no futuro. Assim, pelos riscos 

inerentes a toda forma de concentração – no caso, concentração da produção 

textual –, um juiz de Nova York vetou o acordo, no fim de março de 2011. 

Mas não é apenas na situação de monopólio que o mercado editorial de livros 

produz obstáculos ao acesso à informação, pois desequilíbrios e arbitrariedades 

estão presentes também no comércio cotidiano das obras. Conforme apresentamos 

no segundo capítulo deste trabalho, no âmbito do impresso, a informação tende a se 

concentrar em poder de alguns poucos grupos editoriais, com maior capacidade de 

distribuição e divulgação de seus produtos. O que acontece em relação aos arquivos 

digitais é que, mesmo independentes de uma cadeia produtiva onerosa como a do 

livro de papel, eles reproduzem essas lógicas de comércio e, como bens de 

consumo, estão sujeitos às forças do mercado. De tal forma, os preços dos arquivos 

são estabelecidos segundo critérios ainda mais difíceis de identificar do que aqueles 

que orientam os do impresso, já que os custos mínimos de produção justificariam 

preços igualmente baixos, ainda que consideremos os direitos pagos aos autores ou 

a seus herdeiros. Na tabela disponível no final deste capítulo, apresentamos os 

preços de vinte títulos, em suporte impresso e em arquivo digital, entre autores 

brasileiros e estrangeiros. As informações foram levantadas no dia 25 de junho de 

2011, na página da Livraria Cultura. Nessa pequena amostra, identificamos que a 

diferença de preço entre as duas formas de apresentação do texto, em alguns 

casos, é insignificante ou nula e que é possível encontrar edições de bolso mais 

econômicas que os eBooks.  

De acordo com Heinz (2010), outro aspecto particular do comércio de livros 

eletrônicos são as restrições de acesso aos arquivos, geralmente codificados de 

maneira que só possam ser abertos por dispositivos e programas controlados pelas 

próprias editoras e/ou fabricantes dos leitores digitais. Logo, um arquivo feito para 

ser acessado em uma máquina produzida por um fabricante x, não o será em uma 

máquina produzida por um fabricante y, e vice e versa. Além disso, é necessário 



66 

 

manter em funcionamento uma frota de servidores conectados a internet, cujo 

objetivo é registrar o uso das obras, deixando o leitor dependente de autorizações 

prévias. Para Heinz, esse conjunto de limitações se deve à vocação comercial do 

que hoje se convencionou chamar de livro eletrônico, um produto que, segundo o 

autor, difere de um simples arquivo digital que poderia circular livremente.  

Assim, um “livro eletrônico” oferece não só menos vantagens que um 
simples arquivo digital: oferece menos possibilidades inclusive que 
um livro de papel. O livro de papel se pode emprestar, se pode obter 
de uma biblioteca pública, se pode ler sem que ninguém se inteire, e 
inclusive continua estando ali quando da falência da editora, algo a 
que o livro eletrônico não sobreviveria: se se apagassem os 
servidores, a obra se tornaria inacessível. (HEINZ, 2010, p. 97). 
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5.3 Tabela comparativa de preços – Livros impressos e eBooks 

Título / Autor 
Impresso. 

Editora 
R$ 

Impresso de 

bolso/popular. 

Editora 

R$ 
eBook. 

Editora 
R$ 

Agosto; Rubem Fonseca Agir 49,90 - - Agir 16,90 

Antes, o verão; Carlos 

Heitor Cony 
Alfaguara 28,43* - - Alfaguara 25,90 

O ateneu; Raul Pompéia Ateliê Editorial 28,00 L&PM 11,00 L&PM 11,00 

A casa das sete 

mulheres; Leticia 

Wierzchowski 

Record 52,90 Best Bolso 19,90 Record 37,00 

Dom Casmurro; Machado 

de Assis 
Globo 25,00 L&PM 13,00 L&PM 11,00 

Leite Derramado; Chico 

Buarque 

Companhia das 

Letras 
39,50 - - 

Companhia das 

Letras 
29,50 

Memorial de Maria 

Moura; Rachel de 

Queiroz 

José Olympio esgotado Best Bolso 19,90 José Olympio 35,00 

Morte e vida severina; 

João Cabral de Melo Neto 
Alfaguara 36,90 Ponto de Leitura 17,90 Alfaguara 23,90 

Triste fim de Policarpo 

Quaresma; Lima Barreto 

Companhia das 

Letras 
25,00 Martin Claret 12,90 

Companhia das 

Letras 
17,50 

Feliz Ano Velho; Marcelo 

Rubens Paiva 
Objetiva 39,90 Audiolivro** 24,90 Objetiva 27,90 

Asas da Loucura; Paul 

Hoffman 
Objetiva 51,90 Ponto de Leitura 24,90 Objetiva 35,90 

Baudolino; Umberto Eco Record Esgotado Best Bolso 19,90 Record 35,00 

Drácula; Bram Stoker L&PM 26,00 Martin Claret 19,90 L&PM 21,00 

História dos treze; Honoré 

de Balzac 
L&PM 58,00 - - L&PM 36,00 

Labirinto; Kate Mosse 
Suma das 

Letras 
67,90 Ponto de Leitura 27,90 

Suma das 

Letras 
44,90 

Onde os velhos não têm 

vez; Cormac McCarthy 
Alfaguara 39,90 - - Alfaguara 27,90 

Orgulho e Preconceito; 

Jane Austen 

Companhia das 

Letras 
32,00 Martin Claret 12,90 L&PM 14,00 

O talismã; Stephen King, 

Peter Straub 
Objetiva  68,90 - - Objetiva 45,90 

Ulisses; James Joyce Alfaguara 92,90 - - Alfaguara 59,90 

Solar; Ian McEwan 
Companhia das 

Letras 
48,00 - - 

Companhia das 

Letras 
48,00 

Dados levantados na página da Livraria Cultura, www.livrariacultura.com.br, no dia 25 de junho de 2011. 

*preço promocional 

**arquivo de som, áudio livro 
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Conclusões 

 

A cultura da mediação digital surge da torrente elétrica, da força do fluxo de 

informação que gera, por sua intensidade característica, a Idade da Angústia. E esse 

sentimento de ansiedade não se origina apenas do nosso despreparo para lidar com 

a nova dinâmica imposta pelos meios eletroeletrônicos de comunicação, mas 

também das escolhas que nos vemos equivocadamente compelidos a fazer: 

decidirmo-nos entre o impresso ou digital é uma delas. A rivalidade imaginada para 

a relação entre esses dois suportes é um engano que pouco contribui para a solução 

dos problemas relativos à preservação e à propagação da cultura letrada, como 

pudemos observar. Mas, ao analisarmos os fenômenos fora da perspectiva 

dualística, vemos que as circunstâncias são menos angustiantes do que de início se 

poderia supor. Postos lado a lado, livro impresso e livro eletrônico constituem antes 

uma situação de complementaridade que de conflito. De acordo com as análises 

realizadas nos capítulos 3, 4 e 5, constatamos que o livro impresso cumpre funções 

que ainda não podem ser plenamente substituídas pelo digital.  Mas também que o 

digital aponta algumas possibilidades inviáveis para o impresso, dadas as 

características de cada um dos suportes.  

O texto, enquanto dispositivo de memória, se encontra sujeito a procedimentos de 

triagem, classificação e hierarquização. Pois, ao selecionarmos o que merece ser 

relegado às gerações futuras, resguardamos a cultura de ruídos, de uma 

superprodução textual que estaria acima de nossa capacidade de absorver e 

conservar a palavra escrita. Conforme discuti no capítulo 3, Filtro de Cultura, tais 

métodos seletivos são intrínsecos aos sistemas de produção e preservação do livro 

impresso, uma vez que formam cadeias complexas e dispendiosas, com 

significativas demandas de investimentos em matéria-prima, logística e espaço. 

Esses sistemas consistem em efetivos obstáculos à entrada e à permanência de um 

texto nos meios de circulação da cultura, o que estabelece filtragens favoráveis à 

memória coletiva, já que esta se constitui de processos de seleção. No entanto, as 

restrições impostas pelo impresso também podem limitar negativamente a criação e 

a propagação do conhecimento, visto que nem sempre os critérios de escolha se 

apoiam no interesse público. 
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Considerando as prioridades do mercado editorial, percebemos que, no mais das 

vezes, a publicação de um livro depende antes das inclinações comerciais da obra; 

há textos que deixam de ser transmitidos ao público não pelas qualidades da obra 

em si, mas por não poderem oferecer à indústria um retorno financeiro expressivo. 

Nesse sentido, o arquivo digital se apresenta como um importante meio de inserção, 

capaz de complementar o universo textual com esses conteúdos marginais, graças a 

custos desprezíveis de produção e distribuição. Soma-se a isso a horizontalidade do 

fluxo de informações na internet, o que configura um ambiente propício à 

democratização da criatividade e do saber. Mas, por termos poucas garantias a 

respeito da durabilidade dos bits, o digital ainda não oferece soluções eficientes na 

conservação dos dados, carecendo de registros paralelos que possam assegurar a 

durabilidade dos textos. A obsolescência das tecnologias eletrônicas poderia 

ocasionar uma filtragem catastrófica, ao promover o desaparecimento de toda 

produção textual registrada apenas no modo digital. De tal modo, o livro impresso 

assume aqui uma dupla função: a de proteger a cultura dos excessos e a de 

resguardar essa mesma cultura de perdas acidentais.  

Por fragmentar e descentralizar o sistema de produção textual, o digital subverte o 

sentido de autoridade associado ao livro impresso e aproxima a experiência de 

leitura das de outras fruições de massa. O receio da perda do controle sobre a 

cultura escrita produz parte das resistências ao livro eletrônico, sendo que daí se 

desprende também o temor do aniquilamento dos significados simbólicos que um 

texto pode assumir quando corporificado. Como discutimos ao longo do capítulo 4, 

Poder Simbólico, há formas de apropriação do texto que não se dão pela leitura, 

mas pela materialidade específica do livro de papel. Este atua tanto como 

instrumento simbólico, capaz de contribuir para construção e manutenção de 

determinadas realidades, quanto como pelas informações e pelos sentidos 

diretamente relacionados à condição de objeto. Por isso, uma publicação impressa 

pode ser peça de culto, pode provocar colecionismos, fetichismos e paixões, os 

quais correspondem ao deslocamento da importância da obra para o objeto em si.  

Por sua vez, o livro eletrônico se mostra mais próximo dos meios de massa, ao 

adquirir o caráter de um produto feito para um público numericamente amplo e por 

transformar as formas hierárquicas de interação do leitor com a obra. Embora seja 

cedo para prever como os suportes digitais se articularão com a questão do livro 
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enquanto instrumento simbólico, dispomos de elementos suficientes para concluir 

que a leitura no modo impresso e a leitura no modo digital são experiências 

essencialmente distintas e nem sempre substituíveis uma pela outra. Portanto, 

sugiro que possa ocorrer entre os dois suportes uma cisão análoga a que se deu 

entre o cinema e a televisão – esta desempenha o papel de um objeto cotidiano, ao 

passo que aquele mantém algo de ritualístico que o difere da experiência banal do 

assistir TV. 

Mas, apesar da descentralização que identificamos nos ambientes digitais, o 

advento do eBook não promove, por si próprio, maior liberdade de acesso ao 

patrimônio textual. No que se refere ao livro eletrônico, o acesso do leitor às obras 

produzidas é limitado por exigências inerentes ao próprio suporte, pelo modelo 

vigente de copyright e pelo mercado editorial, conforme discutimos no capítulo 5, 

Livre Acesso. Assim, a promoção do acesso à cultura letrada por meio dos suportes 

digitais demandaria investimentos contínuos em tecnologia e treinamento, o que, por 

fim, não seria uma alternativa exatamente econômica.  Leitores digitais são mais 

acessíveis a pessoas que podem arcar com esses custos, sendo, 

consequentemente, menos acessíveis às que dependem de fontes externas de 

financiamento ou que estejam impedidas de receber ou absorver novas 

competências. Comparando, o livro impresso ainda é bastante vantajoso no que se 

refere à acessibilidade, ao oferecer possibilidades mais factíveis, embora não atenda 

diretamente ao ideal de livre acesso. 

De fato, a solução das questões relativas à acessibilidade deve passar antes por 

uma revisão dos dispositivos por meios dos quais cercamos a obra, quaisquer que 

sejam os modos de apresentação do texto. Uma legislação que defendesse o 

interesse público concomitantemente aos direitos de autores e editores seria uma 

estratégia fundamental na expansão do alcance do patrimônio textual, pois a livre 

circulação do texto depende menos do suporte que da situação autoral da obra e 

dos interesses corporativos das editoras. Aqui, livro impresso e livro digital se 

equiparam, nenhuma das tecnologias avançou nesse aspecto, tanto que os arquivos 

digitais ainda não apresentam custos realmente vantajosos ao consumidor. O que 

aconteceu de positivo foi que o surgimento do eletrônico evidenciou o problema ao 

não justificar os preços dos arquivos digitais pelos custos de produção e distribuição, 

que são sempre mínimos quando comparados ao impresso.  
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Para as ciências da comunicação, o entendimento da complementaridade entre as 

tecnologias auxilia na compreensão dos fenômenos mediáticos, em particular dos 

que se dão a partir do advento dos suportes digitais. O ofuscamento produzido pelo 

fascínio por uma nova técnica pode comprometer a compreensão que temos sobre o 

todo; as técnicas se dão sempre em conjunto, em relações articuladas de atuação e 

interdependência. Aos pensadores, é necessário o panorama dessas cadeias, ao 

contrário da simples exploração isolada dos aspectos de um dado suporte.  Os 

meios são capazes de se regularem conforme as características, as vantagens e as 

desvantagens apresentadas no desempenho cotidiano de suas funções e a própria 

coexistência das tecnologias conduz a modificações de uso e a especializações. Ao 

contrário do que se tenta demonstrar com prognósticos negativos em relação ao 

impresso, o livro eletrônico não é uma resposta definitiva às questões de mediação 

da palavra escrita e o livro de papel ainda tem um lugar de importância na sociedade 

da informação, assim como a televisão o tem mesmo depois da internet, e como o 

rádio o tem depois da televisão. Concluo que, juntos, impresso e digital podem 

compor um mecanismo mais amplo e eficiente de salvaguarda da cultura e de 

difusão do conhecimento, desde que compreendidos os limites e os proveitos de 

cada um.  
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