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LeITuraS:

O PAPEL E O PIXEL:
DO IMPRESSO AO DIGITAL
CONTINUIDADES 
E  RUPTURAS

Pautada por grande rigor e actualidade e levando 
a cabo uma verdadeira revisão da literatura mais
relevante, o leitor tem acesso, com esta obra, 
a um panorama completo das questões que 
hoje se levantam relativamente ao livro e à sua
reconceptualização no mundo digital, bem como
às transformações cognitivas e sociais produzidas
pela presença cada vez mais estruturante da tecnologia
na reconfiguração do universo editorial. Conceitos
como Livro, Leitor e Leitura têm que ser repensados
à luz destas transformações. Mas, avance-se desde
já, nesta reflexão não há nada de escatológico quanto
ao futuro do Livro e da Leitura, mas um repensar
do livro e da sua prática de apropriação, a leitura,
num novo contexto. Não deixa de ser significativo
que a obra comece e termine exactamente com
afirmações que não anunciam a morte do livro 
e da leitura, mas chamam à atenção para 
o reposicionamento que objecto e prática têm
vindo a conhecer. No final da “Introdução” (p. 19)
pode ler-se: “Tal não impede, [a continuidade da
edição do livro tradicional] contudo, que o livro
tenha perdido, no oceano textual, a sua hegemonia
e a sua centralidade simbólica e que a leitura 
e as suas práticas, bem como a nossa relação 
com a escrita, se encontrem igualmente num processo
de clara transformação”, o que é reafirmado 
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pode tornar mais agressivo tentando “re-amoldar”
o media anterior, implementando uma estratégia
de hipermediacia (caso em que “a representação
visual pretende tornar o médium explícito
para o observador, sublinhando a sua própria
opacidade”, p. 80), que é, aliás, a estratégia
prevalecente na Web que, como afirma o A.,
“quer chegar ao real enchendo cada janela 
com símbolos gráficos e enchendo cada ecrã 
de janelas.” (p. 87). Esta tensão entre
transparência e opacidade é o que, de facto,
caracteriza este processo de reconfiguração 
do texto/livro analógico no universo digital.

No entanto, como afirma Furtado, no final
deste capítulo, fazendo a ponte para os próximos
temas a abordar, apesar da importância 
dos aspectos técnicos não devemos “ocultar 
o facto de que o desenvolvimento dos meios
de comunicação é uma reelaboração de carácter
simbólico da vida social, uma reorganização
dos meios pelos quais a informação e o conteúdo
simbólico são produzidos e intercambiados 
no mundo social e uma reestruturação dos meios
pelos quais os indivíduos se relacionam entre si”
(p. 88).

Um mundo abundante e desestruturado

O objectivo do capítulo 5, o mais extenso da obra,
é como o próprio Autor indica “recensear 
as implicações sociais e culturais ligadas 
à informacionalização da sociedade” (p. 93).
Assim, são analisadas sistematicamente 
essas alterações, que passam por:
a) Alteração da temporalidade sequencial 
do livro analógico para a “temporalidade
ziguezagueante da simultaneidade
multimédia” (p. 96);
b) O problema da instantaneidade da memória
e as consequências antropológicas que esta
ausência de ligação segura entre o passado 
e o futuro poderá acarretar;
d) Mutações na escrita e no texto;
e) “Desverbalização” e emergência de novos
géneros icono-textuais;
d) Tensão entre fixidez e fluidez;
f) Confiança, credibilidade e qualidade 
no meio digital;
g) Persistência obstinada do papel;
i) Dificuldade em distinguir diversos tipos 

de discurso sobre a realidade;
j) Fragmentação do livro, que se traduz e x a c t a m e n t e
pela possibilidade de “esfrangalhar” uma obra,
distribuí-la em peças, reutilizá-la e remisturá-la.
Como afirma o Autor, este novo mundo 
dos conteúdos “é abundante e desestruturado 
e «são escassos os mecanismos de contextualização
para navegação e para sintetizar a informação».
Estamos afogados em informação mas à míngua 
de conhecimentos, pois a informação só é útil
quando pode ser localizada e sintetizada 
em conhecimento. O que precisamos
desesperadamente é de contexto.” (p. 129-130,  
o negrito é nosso) Existem instituições cuja função
social deve ser a de proporcionar esse contexto:
designam-se como Bibliotecas. Estas organizações
devem, segundo Furtado, “mover-se para além 
do seu papel de colectores e organizadores de conteúdo,
impresso e digital, no sentido de assegurar cada 
vez mais a função de estabelecer a proveniência 
e a autenticidade do conteúdo e fornecer 
o imprimatur de qualidade num mundo rico 
em informação, mas pobre em contexto.” (p. 132);
k) Acesso, concluindo o A. sobre a necessidade
novas competências de literacia informacional,
alertando, no entanto, que a literacia do impresso
não terminou (p. 140).

O capítulo termina com a análise das dimensões sociais
da mudança, concluindo que “A dimensão tecnológica,
se bem que preponderante, não é senão um factor
entre outros de uma transformação cultural de maior
envergadura. De facto, se essa transformação ocorre,
isso deve-se “à convergência de duas tendências, 
em que uma alimenta a outra. A primeira, 
corresponde ao aparecimento de novas tecnologias
de armazenamento e de transmissão de textos; 
a segunda, a modificações na própria estruturação
das relações culturais e identitárias” (p. 146).

Paulo Leitão
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mas igualmente mais precisado no final da obra,
q u a n d o na página 153 se lê: “Mas não se trata
da «crise» ou da «morte» da leitura como prática
em si mas simplesmente de uma metamorfose
num modelo outrora tido como único 
e universal”.

O Autor analisa estas problemáticas sob dois
grandes pontos de vista: em primeiro lugar, 
as transformações do objecto livro em
consequência das novas mediações tecnológicas,
em segundo, as alterações cognitivas e das práticas
sociais que essas transformações do objecto 
em alguma medida determinam, porque 
como se afirma “deve pois evitar-se a tendência
r e d u t o r a de atribuir as mudanças emergentes
exclusivamente à evolução das tecnologias. 
Os seus efeitos nunca são intrínsecos a um
médium em particular, antes são sempre mediados
pelos usos que lhe são atribuídos e variam 
com o contexto em que são utilizadas.” (p. 18). 
A obra encontra-se, então, estruturada 
em duas grandes partes: 
a) A primeira que analisa os novos objectos
livro e a passagem do suporte papel ao digital,
centrando-se nas transformações que a mediação
tecnológica no acesso ao “escrito” está a produzir,
e que ocupa os capítulos 2 (“Livro electrónico 
e edição electrónica: tentativa de definição”), 
3 (“Versões electrónicas e reconceptualização
do livro no mundo digital”) e 4 (“Mediação
tecnológica e remediação”).
b) A segunda, sobre as alterações cognitivas 
e das práticas sociais neste novo universo 
e que o ocupa todo o capítulo 5 (“Técnicas, textos,
usos: questões cognitivas e práticas sociais”).

Sob o signo da reconfiguração

Dos três capítulos (2, 3 e 4) que resolvemos reunir
sob esta designação, o primeiro “Livro electrónico
e edição electrónica: tentativa de definição”
trata não de uma reconfiguração, mas sim 
de uma configuração, ou seja, pretende responder
às questões: o que são Livro Electrónico e Edição
Electrónica. Destacando que estas noções estão
longe de estar estabilizadas, o A. justifica por
que prefere o conceito de edição ou publicação
electrónica ao de livro electrónico: “E por isso,
neste contexto, o conceito de edição 
ou publicação electrónica parece preferível, 
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ao permitir uma perspectiva bastante mais abrangente.”
(p. 42); entendendo-se por edição electrónica, de
acordo com Open eBook Forum, o conjunto
formado por: conteúdo digital que se lê + aparelho
de leitura + sistema de leitura (h a r d w a r e e s o f t w a r e
que permite a leitura).

A questão essencial discutida no capítulo seguinte
(“Versões electrónicas e reconceptualização do livro
no mundo digital”) é a de saber até que ponto o livro
electrónico é uma extensão do livro impresso ou se
os textos electrónicos devem ser produzidos de acordo
com o meio tecnológico onde vão existir, ganhando
aqui especial relevância a questão dos modos 
e ambientes hipertextuais de produção. Depois de uma
d e s e n v o l v i d a discussão sobre o hipertexto (importante,
aliás, para esclarecer algumas confusões que ainda
perpassam em muitos contextos), o A. conclui sobre 
a necessidade de analisar com mais detalhe os aspectos
t e c n o l ó g i c o s envolvidos neste processo e explica
sinteticamente, no início do capítulo seguinte
(“Mediação t e c n o l ó g i c a e remediação”), a razão 
desta importância ao afirmar: “O ponto
fundamental é que as características do interface
utilizado não são de modo nenhum «neutrais» 
e não deixam de influenciar quer a estrutura textual
quer os modos de fruição do texto” (p. 78).

Para compreender o processo de transferência de um
conteúdo do universo analógico para o digital e o papel
que a tecnologia desempenha nesse contexto, o Autor
utiliza o conceito de remediação de Bolter e Grusin,
precisando que “A remediação é justamente essa
representação de um médium num outro e significa
a lógica formal pela qual os novos media re-amoldam
anteriores formas mediais. A remediação é a
característica definidora dos novos media digitais 
e apresenta uma dupla lógica típica da nossa cultura,
que quer simultaneamente multiplicar os seus media
e apagar qualquer traço de mediação” (p. 80).
Depois de definido este quadro conceptual, 
ao qual se junta a explicação das várias estratégias
de remediação existentes, Furtado faz um interessante
exercício aplicacional ao caso do Livro. De um lado
a transferência do analógico para o digital aponta
para a transparência, quer dizer, “Criadores de outras
remediações electrónicas parecem antes querer enfatizar
as diferenças e não apagá-las. Nestes casos, a versão
electrónica é apresentada como um aperfeiçoamento,
embora o novo seja ainda justificado em termos 
de antigo e procure permanecer fiel ao carácter 
do velho médium.” (p. 85). Por outro, o movo media


