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Resumo 
 

A indústria cultural vive mais um momento de transição, desde que a informática e seus 
aplicativos se tornaram mais acessíveis e amigáveis. A indústria da música foi a primeira e 
sentir o golpe e o cinema ainda tenta descobrir os limites do uso das novas tecnologias na 
produção de seus filmes. A indústria editorial também sofre o impacto com a chegada das 
novas tecnologias, tanto na produção quando na distribuição e venda de seus livros. Livros 
estes que passam por uma profunda transformação. E aqui falamos de transformações 
ocorrendo em vários campos: editorial, textual, imagético, tecnológico e cadeia produtiva, 
para citar alguns. O objetivo deste artigo é analisar a caminhada do livro desde a época dos 
volumina até o advento dos livros digitais, tentando entender melhor esta mudança do 
impresso para o digital, e o impacto da Obsolescência Programada neste novo cenário. 
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Introdução 

A importância do livro na culturas letradas, desde a antiguidade, não impediu 

que o objeto livro passasse por várias mutações ao longo da sua história - porém sempre 

mantendo sua essência inalterada. Segundo Suzana Paulino, " o livro envolve um suporte de 

importância cultural única e está associado ao poder, devido ao saber que a ele é atribuído e 

ao valor simbólico que ele representa na sociedade do conhecimento" (PAULINO, 2009). 

Mas, o que seria, exatamente, um livro? Uma definição possível seria: "todo e 

qualquer dispositivo através do qual uma civilização grava, fixa, memoriza para si e para a 
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Comunicação. 
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Impressos e Multimídia, pelo Centro Universitário UNA; mestrando em Estudos de Linguagens, linha IV, Edição, 
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posteridade o conjunto de seus conhecimentos [...] e os vôos de sua imaginação." 

(MACHADO, 1994, apud PAULINO, 2009). 

No cenário contemporâneo, a partir do advento da informática e da 

popularização do uso dos computadores, as mudanças pelas quais tem passado o livro são 

muito mais profundas do que todas as anteriores. Levando, inclusive, a dois 

questionamentos fundamentais, cujas respostas, porém, ainda não são conhecidas - apenas 

especuladas.  

A primeira questão diz respeito ao fim do livro, tal como o conhecemos há cerca 

de 500 anos. As (r)evoluções tecnológicas ocorridas ao longo do tempo já vinham 

produzindo mudanças - maiores ou menores - nos livros, mas nada que se compare com 

aquilo que acontece agora, com a chegada da internet, dos dispositivos móveis e das novas 

tecnologias. Será que existe alguma possibilidade de que o livro digital venha a representar o 

fim do livro impresso? 

A segunda questão diz respeito à magnitude e à extensão das mudanças que os 

livros digitais podem representar para a indústria editorial e mesmo para o hábito de leitura: 

com tantas mudanças é correto continuar chamando este novo produto de livro? É apenas 

uma mudança de suporte, como defendem alguns, ou estaríamos presenciando o nascimento 

de uma nova categoria de produto audiovisual? 

O fato é que, desde o surgimento dos primeiros livros digitais, questões 

envolvendo perdas e ganhos se tornaram recorrentes nos debates sobre publicações 

analógicas versus publicações digitais. De um lado o livro impresso e suas qualidades 

inerentes, além do vínculo tátil e afetivo com o leitor. Do outro, os livros digitais, com sua 

praticidade e o viés aparentemente ecológico. 

Este parece ser realmente o panorama contemporâneo da indústria cultural em 

geral - uma metamorfose constante, na esteira das inovações tecnológicas. Thompson (2011) 

escreveu, logo nas primeiras linhas de Mercadores de Cultura, que “escrever sobre a 

indústria nos tempos atuais é como atirar em um alvo móvel: mal terminamos o texto e a 

matéria já se modificou”. 

E a respeito das novas mídias Hunt (2010) afirma que: "As mídias eletrônicas 

não estão alterando apenas o modo como contamos histórias: estão alterando a própria 

natureza da história, do que entendemos (ou não) por narrativa". 
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Antecedentes 

A história do livro remonta a seis mil anos, aproximadamente. Várias fases 

marcaram seu processo evolutivo: os sumérios usavam tijolos de barro para gravar 

informações; os romanos usavam tábuas de madeira; maias e astecas usavam uma substância 

extraída da casca das árvores para produzir o suporte dos seus escritos; os egípcios 

desenvolveram o papiro e, mais tarde, o pergaminho - feito de pele de carneiro. Toda essa 

evolução parece ter encontrado um nível ótimo de estabilidade e usabilidade com os códices 

e, posteriormente, com os livros propriamente ditos.  

No prefácio de Não contem com o fim do livro, livro de Umberto Eco e Jean 

Claude Carrière, Jean Philippe de Tonnac (organizador do livro) nos lembra a fala de Claude 

Frollo, arquidiácono de Notre Dame, personagem de Victor Hugo no romance O corcunda 

de Notre Dame: "Isso matará aquilo, o livro matará o edifício." Ele se referia ao medo de 

que, frente ao advento da tipografia e dos livros impressos, a arquitetura perderia a função 

de "...bandeira de uma cultura que se transforma." (ECO, 2010) Mais adiante ele acrescenta: 

"Quando a comparamos ao pensamento que se faz livro, e para o qual basta um pouco de 

papel, um pouco de tinta e uma pena, como se espantar com o fato de a inteligência ter 

trocado a arquitetura pela tipografia?" (ECO, 2010). 

O fato é que, se por um lado, os livros desqualificaram, em parte, a arquitetura 

enquanto repositório de uma memória da civilização, ela não desapareceu por causa dos  

livros. Do mesmo modo: 
 
o e-book não matará o livro - como Gutemberg e sua genial invenção não 
suprimiram de um dia para o outro o uso dos códices, nem este o comércio 
dos rolos de papiro ou volumina. Os usos e costumes coexistem e nada nos 
apetece mais do que alargar o leque dos possíveis. O filme matou o 
quadro? A televisão, o cinema? Boas vindas então às pranchetas e 
periféricos de leitura que nos dão acesso, através de uma única tela, à 
biblioteca universal doravante digitalizada. (ECO, 2010) 
 

É comum vermos, também, comparações entre a revolução digital e aquela 

iniciada por Gutemberg. Contudo, observando melhor, veremos que a estrutura dos livros 

impressos seguia a mesma estrutura fundamental dos livros manuscritos, com páginas 

sequenciadas, numeradas, com índice  e folhas de rosto, por exemplo. Perceberemos, então, 

que a ruptura não foi tão grande assim. Pode-se falar, inclusive, e mais adequadamente, em 

uma certa continuidade.  
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Roger Chartier, em A aventura do livro - do leitor ao navegador, nos fala de um 

outro "sistema de multiplicação", a xilografia, mais utilizado no oriente. A diferença 

principal era a não existência dos tipos móveis nem da prensa, mas nem por isso deixava de 

ser um modo de reprodução seriada, assim como a tipografia. 
 
O ponto fundamental, aqui, é a forte continuidade entre a arte do texto 
manuscrito, a caligrafia e o caractere impresso. As tábuas são gravadas, 
efetivamente, a partir de modelos caligráficos. No mundo ocidental, em 
contrapartida, estabeleceu-se uma importante ruptura entre os textos 
manuscritos e a letra romana. (CHARTIER, 2009) 
 

Considerando-se apenas o período decorrido desde a invenção da prensa de tipos 

móveis, passaram-se 565 anos desde a impressão do primeiro livro, a Bíblia de Gutemberg 

(Figura 1), o mais importante incunábulo (como são chamados os primeiros livros impressos 

por meio da tipografia, entre os anos 1450 e 1500) que marcou o início da produção seriada 

de livros no ocidente. Ela levou cinco anos (1450-1455) para ficar pronta. Cerca de 500 anos 

depois Eco diz,  em Não contem com o fim do livro, que:  
 
Das duas, uma: ou o livro permanecerá o suporte da leitura, ou existirá 
alguma coisa similar ao que o livro nunca deixou de ser, mesmo antes da 
invenção da tipografia. As variações em torno do objeto livro não 
modificaram sua função, nem sua sintaxe em mais de 500 anos. O livro é 
como a colher, o martelo, a roda ou a tesoura. Uma vez inventados, não 
podem ser aprimorados. (ECO, 2010) 

 

 
Figura 1 - Uma página da Bíblia de Gutemberg (velho testamento) 

Fonte: pt.wikipedia.org/wiki/Biblia_de_Gutenberg 
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Por outro lado, Chartier (2009), afirma que "o modo como imaginamos o futuro 

continua sempre dependendo daquilo que conhecemos". Ou seja, tendo Chartier razão em 

sua afirmação, é de se considerar que talvez Eco tenha se precipitado ao afirmar que o livro 

não pode ser melhorado, porque nossas especulações a respeito de seu futuro são limitadas 

pelo que nós sabemos agora. 

Uma coisa, entretanto, é inegável: a affordance do objeto livro é muito grande. 

Por affordance entenda-se a relação entre um objeto e um organismo, propiciando a este a 

oportunidade - maior ou menor - de realizar uma ação. Basta entregar um livro a uma 

criança com um mínimo de controle motor e veremos que, ato contínuo, ela descobre 

rapidamente como manuseá-lo. Muitas vezes de ponta-cabeça, mas o manuseio do livro é 

instintivo. Talvez esta característica tenha sido uma das razões que permitiram que o objeto 

livro venha sobrevivendo da mesma forma, por tanto tempo. 

 

Livros e memória 

Não é novidade que eventos que têm na sua origem um único fator, ou poucos 

fatores, são mais susceptíveis de desaparecer. Por outro lado, eventos que têm vários fatores 

na sua origem tendem a ser resistentes. É possível que outra característica que tenha 

permitido ao livro esta longevidade tenha sido seu papel na preservação da memória. 

Chartier (2009) escreveu: "Durante muito tempo, três inquietações dominaram a 

relação com a cultura escrita. A primeira delas é o temor da perda. Ela levou à busca dos 

textos ameaçados, à cópia dos livros mais preciosos, à impressão dos manuscritos, à 

edificação das grandes bibliotecas". Neste sentido, Alexandria se tornou um mito: 
 
Em Alexandria o texto se apresentava ainda sob a forma de rolos. Com 
mais de quinhentos mil rolos, a biblioteca de Alexandria dispunha, de fato, 
de um número de obras muito menos significativo, já que uma obra podia 
ocupar, sozinha, dez, vinte, até trinta rolos. O catálogo da biblioteca era 
constituído de 120 rolos. (CHARTIER, 2009) 

 

Curioso imaginar que todo o acervo da biblioteca de Alexandria talvez coubesse, 

hoje, num único dispositivo como o iPad.  

Aspecto interessante na questão da memória é que a parcela dos rolos, 

pergaminhos, códices e livros das civilizações letradas que chegou viva até os dias de hoje 

deve representar uma quantidade mínima do que já foi efetivamente produzido. Acidentes de 
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todo tipo, incêndios, censura de regimes ditatoriais e uma série de outras ocorrências deve 

ter consumido com uma quantidade inimaginável de obras.  

O Index Librorum Prohibitorum, ou Índice dos Livros Proibidos (Figura 2) foi 

outro mecanismo que deve ter "tirado de catálogo" um número grande de publicações, na 

tentativa de evitar a publicação de textos contrários à fé cristã e também de evitar a perda de 

poder da Igreja, temendo que as pessoas tivessem acesso direto aos textos religiosos - fato 

que se tornou mais plausível desde a invenção da prensa de tipos móveis. 

Sem falar nas culturas não-européias que tiveram suas memórias sumariamente 

apagadas em nome da fúria conquistadora e civilizatória. Como escreveu Eco (2009): 
 
O mundo pré-colombiano nos oferece provavelmente o exemplo mais 
truculento de uma tentativa de destruição total de um escrito, de todo 
vestígio de uma linguagem, de uma expressão, de uma literatura, isto é, de 
um pensamento, como se esses povos não merecessem nenhuma memória. 
Pilhas de códices foram queimados, sob as diretrizes de alguns talibãs 
cristãos. 

 

 
 

Figura 2 - Capa do Index Librorum Prohibitorum 
Fonte: pt.wikipedia.org/wiki/Index_Librorum_Prohibitorum#mediaviewer/ 

File:Index_Librorum_Prohibitorum_1.jpg 
 

Ainda sobre a memória, disse Umberto Eco: "A memória - seja nossa memória 

individual, seja essa memória coletiva, que é a cultura - tem uma função dupla. Uma é, com 
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efeito, conservar certos dados, a outra é relegar ao esquecimento as informações que não nos 

servem." (ECO, 2009) 

É inegável, portanto, o papel dos livros na preservação da memória da 

civilização, mesmo levando em conta que o que chegou até nós não representa, nem de 

longe, toda a produção das culturas letradas e nem, provavelmente, o que de melhor 

qualidade foi produzido. Mas se hoje podemos dialogar com o passado, muito se deve ao 

caráter perene dos livros. 

Cabe aqui uma colocação: é quase inevitável, ao se falar em memória nos dias 

de hoje, que se faça um parelelo com os dispositivos contemporâneos de armazenamento de 

conteúdo aos quais foi preciso recorrer após a popularização da informática. Num curto 

espaço de tempo, cerca de 30 anos, já tivemos: Disco Flexível, Disquete, Disco Rígido, Zip 

Drive, CD, CDR, CDRW, DVDs, SSDs, Cartão de memória e Pen Drive. O que mais 

espanta no que se refere aos suportes de armazenamento duráveis é, paradoxalmente, a sua 

efemeridade. Como escreveu Jean Claude Carrière: "Portanto, ainda somos capazes de ler 

um texto impresso há cinco séculos. Mas somos incapazes de ler, não podemos mais ver, um 

cassete eletrônico ou um CD-ROM com apenas poucos anos de idade." (ECO, 2009) 

 

Livros digitais 

O nascimento dos livros digitais parece ser uma continuidade natural da 

trajetória do objeto livro. Natural que haja posicionamentos a favor e contra os e-books. As 

mudanças geralmente assustam porque, quase sempre, nos obrigam a nos movimentar, e 

mexem com algo que nos é muito caro: nossa zona de conforto. 

Mas Heráclito de Éfesos, filósofo grego (535-475 a.C) nunca foi tão 

contemporâneo como quando disse que a única coisa permanente na vida é a mudança.  

Em uma visão ainda mais contemporânea, o pensador Zygmut Bauman cunhou o 

termo "tempos líquidos" para se referir ao mundo atual, cambiante e acelerado, em que as 

fronteiras se diluem a todo instante, e hábitos e valores se transformam constantemente.  

A lista de atividades e profissões, por exemplo, que desapareceram nos últimos 

anos, em função das evoluções tecnológicas, é imensa. Assim como as atividades e 

profissões que foram criadas, no mesmo período. O naturalista inglês Charles Darwin, por 

sua vez, escreveu que evolução é adaptação. As espécies que não souberam se adaptar às 

mudanças pereceram. Ou estão a caminho da extinção. 
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Nos anos 70, bem antes da revolução tecnológica que culminou com a 

popularização dos computadores, o ambiente das gráficas contava com alguns profissionais, 

hoje praticamente desconhecidos. Linotipistas, operadores de fotocompositoras e 

fotoliteiros, por exemplo, foram gradativamente perdendo função. Profissionais mais 

antenados com as mudanças em curso aprenderam novas funções. Outros, a maioria, na 

verdade, acabou desempregada.  

Mas este processo não é novo. No início do século XIX, por exemplo, com a 

chegada da Revolução Industrial, a Inglaterra assistiu ao surgimento de grandes fábricas. E 

com elas chegaram as máquinas que vieram substituir, em grande parte, o trabalho braçal 

dos operários. O resultado foi o desemprego em massa. Claro que novas frentes de trabalho 

surgiam neste novo cenário. Mas poucos perceberam as novas possibilidades. A maioria 

preferia protestar contra o novo, contra as mudanças. Nesse quadro surgiu o Ludismo, 

movimento de resistência contra a industrialização, em que operários invadiam fábricas e 

destruíam as máquinas, por considerarem que elas eram as culpadas pelo desemprego. O 

resultado dessa história nós conhecemos bem. 

A chegada do livro digital levanta uma discussão semelhante. Neste novo 

cenário que aponta para uma ruptura com o padrão clássico de se entender o objeto livro, é 

preciso estar atento para não ficar simplesmente tentando manter a zona de conforto. 

Ameaça para muitos, novas possibilidades para outros. 

Roger Chartier (2009) diz que, a respeito dos livros, não devemos ter uma 

posição nem utópica nem nostálgica, e sim científica. 

No início deste artigo foi citada uma definição de livro, de Arlindo Machado. 

Porém, definir o objeto livro não é coisa simples. Paulino (2009) nos mostra que existem 

várias definições possíveis, e que "uma forma específica ou um padrão tecnológico não 

integra os elementos  fundamentais e constituintes da ideia de livro".  Esta é uma visão que 

reforça a ideia de livro como suporte de um conjunto de conhecimentos e informações. O 

livro digital seria, portanto, o suporte eletrônico destes conhecimentos e informações. 

Ainda nesta linha de raciocínio, cabe citar Castro (2004), apud Paulino (2009):  

 
definir um livro pelo seu formato, pelo padrão tecnológico de sua 
confecção é um equívoco considerável". Geralmente desconsidera-se a 
essência da ideia de livro, o fato do livro ser um veículo para 
armazenamento e a divulgação de um conjunto específico de dados, 
informações e conhecimentos, sua mais importante função. 
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O livro digital e o hipertexto trazem inúmeras e novas possibilidades, baseadas 

na não-linearidade do texto e na interação leitor-livro. A figura do leitor enquanto mero 

consumidor vai ser substituída pelo leitor-ator-autor, na medida em que um leitor mais 

participante tende a criar novos significados e entendimentos na confluência de seu 

conhecimento e experiência prévias com  aquilo que apreende do livro. “A leitura é sempre 

apropriação, invenção e produção de significados”, escreveu Paulino (2009). 

Chartier escreveu que a revolução dos livros eletrônicos é uma revolução nas 

estruturas do suporte material do escrito, assim como nas maneiras de ler. "A revolução diz 

respeito tanto ao modo de produção quanto à reprodução dos textos. Correm o risco de 

serem pulverizadas as noções de autor, editor e distribuidor, que mal se puderam fixar, numa 

época bastante recente, que coincide com a industrialização do livro." (CHARTIER, 2009) 

Cabe aqui uma observação: no início da era da internet, pela absoluta falta de 

uma linguagem própria e por necessidade de uma referência para começar a se criar os 

primeiros sites, a comunidade de web designers foi buscar na mídia impressa seu referencial. 

Era muito comum, por exemplo, fazer orçamentos de sites baseado no seu número de 

“páginas”. Até o visual lembrava muito o visual das revistas impressas. Profissionais da área 

sabem que o conceito de páginas não se aplica a sites. Levou um tempo até que esta nova 

mídia criasse sua linguagem própria. Na verdade, ainda está criando. 

O processo era semelhante ao que aconteceu com a televisão, em seus 

primórdios, quando os primeiros programas de TV eram basicamente peças de teatro  

televisadas. A mesma estética, a mesma narrativa dos palcos impregnava os programas de 

TV. Levou um bom tempo para a TV achar seu próprio caminho.  

Como observou Conceição Bicalho, professora da Escola de Belas Artes da 

UFMG, parecia um avião seguindo uma estrada. 

Com o livro digital se passa algo semelhante. Boa parte da produção de livros 

digitais ainda se apoia no lógica e na estética dos livros impressos. E, com isso, deixam de 

explorar o que a mídia eletrônica tem de mais rico, que é o hipertexto. 

No ano 2000, um caso de sucesso dos livros eletrônicos foi a experiência de 

Stephen King, conforme nos relata John B. Thompson: "Em março de 2000, ele lançou seu 

romance curto, de 66 páginas, Riding the Bullet, disponível apenas em suporte digital [...] 

resultando em cerca de 400 mil downloads nas primeiras 24 horas e 600 mil dólares nas 

duas primeiras semanas." (THOMPSON, 2011) 
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Uma das experiências pioneiras na produção de livros eletrônicos, na qual se 

procurou explorar melhor os recursos das novas mídias digitais, foi Alice para o iPad 

(Figura 3), desenvolvido pelo designer britânico Chris Stevens, da empresa Atomic 

Antelope Ltd. e lançado em 2010. O aplicativo se dirigia ao público infantojuvenil (mas não 

apenas a ele) e foi um sucesso de vendas. 

A grande diferença deste livro-aplicativo para outros títulos disponíveis no 

mercado, é  que Alice para o iPad foi totalmente desenvolvido - desde o início do projeto - 

para ser experienciado em um dispositivo móvel. Não foi simplesmente a adaptação de um 

produto impresso para o digital. 

 

 
 

Figura 3 - Tela inicial de Alice para o iPad 
Fonte: https://itunes.apple.com/us/app/alice-for-the-ipad/id354537426?mt=8 
 

 

Obsolescência programada: uma pedra no caminho? 

Não é novidade para ninguém que a Obsolescência Programada se tornou, desde 

os anos 1930, um das principais mecanismos de sobrevivência do capitalismo. Segundo 

definição da Wikipedia: 
 
obsolescência programada é a decisão do produtor de propositadamente 
desenvolver, fabricar e distribuir um produto para consumo, de forma que 
se torne obsoleto ou não-funcional especificamente para forçar o 
consumidor a comprar a nova geração do produto. A obsolescência 
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programada faz parte de um fenômeno industrial e mercadológico surgido 
nos países capitalistas nas décadas de 1930 e 1940 conhecido como 
"descartalização", e é totalmente nociva ao meio ambiente, sendo 
considerada uma estratégia não sustentável. A obsolescência programada 
faz parte de uma estratégia de mercado que visa garantir um consumo 
constante através da insatisfação, de forma que os produtos que satisfazem 
as necessidades daqueles que os compram parem de funcionar ou tornem-
se obsoletos em um curto espaço de tempo, tendo que ser obrigatoriamente 
substituídos de tempos em tempos por outros produtos mais modernos. 

 

Abro aqui um parênteses para falar de uma experiência pessoal. Em 2010 (ano 

do lançamento do iPad e também de Alice para o iPad), o equipamento da Apple rodava 

sobre o sistema operacional denominado iOS 3. Em 2012, quando adquiri o aplicativo, o 

iPad já funcionava sobre o iOS6. Em 2014, quando foi lançada uma das últimas atualizações 

do sistema operacional do iPad (iOS 8), menos de quatro anos após o lançamento do 

aplicativo, portanto, ele simplesmente parou de funcionar. Em resumo, funcionou de 2010 a 

meados de 2014, do iOS 3 ao iOs 7. 

Durante muito tempo, quando tentava fazer contato com o desenvolvedor na 

tentativa de solicitar que ele providenciasse a atualização do aplicativo, simplesmente não se 

obtinha nenhuma resposta. O site da empresa foi substituído por uma fan-page, que quase 

não recebe atualizações, desde 2012. A lista de usuários no Facebok reclamando que o 

aplicativo havia parado de funcionar só aumentava (Figura 4). Algum tempo depois 

apareceu uma mensagem da empresa falando que estavam trabalhando na atualização, que 

veio a público, de fato, apenas em 27 de março de 2015 (Figura 5). 

 

 
Figura 4 - Algumas das reclamações postadas na fanpage da Atomic Antelope 

Fonte: www.facebook.com 
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Figura 5 - Aviso do lançamento da atualização do aplicativo 

Fonte: www.facebook.com 
 

 

Enfim, esta questão da dependência da constante atualização tecnológica 

também foi apontada por Umberto Eco: 
 
A velocidade com que a tecnologia se renova impõe-nos um ritmo 
insustentável de reorganização contínua de nossos hábitos mentais, é 
verdade. A cada dois anos, seria preciso mudar de computador, uma vez 
que é precisamente dessa forma que são concebidos esses aparelhos: para 
se tornarem obsoletos após um certo prazo. (ECO, 2010).  

 

Mais adiante um pouco, ele completa: "E cada nova tecnologia implica a 

aquisição de um novo sistema de reflexos, o qual exige de nós novos esforços, e isso num 

prazo cada vez mais curto." (ECO, 2010). 

Pensar que um livro possa "desaparecer" tão rápido porque uma empresa não 

tem mais interesse ou condições de fazer as atualizações necessárias é assustador. Que 

registro teria sobrado de nossa civilização, nos últimos 500 anos, se tívessemos recorrido ao 

livro digital e não ao livro impresso? 

Uma busca rápida no Google nos mostra que, apenas considerando o Windows 

(antes disso havia o DOS), a Microsoft já liberou cerca de 13 atualizações de seu sistema 

operacional, e a Apple produziu uma quantidade parecida de atualizações do seu MacOS -. 

Se considerarmos as atualizações parciais dentro de uma mesma versão, o número cresce 

assustadoramente. Por exemplo: apenas da versão 7 do MacOS foram 11 atualizações. 
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Em uma aula no Centro Universitário UNA, para uma turma de pós-graduação 

em Projetos Editoriais Impressos e Multimidia, em 2014, a professora Ana Elisa Ribeiro 

alertou a um grupo de alunos que havia incluído o uso do QR Code em um projeto sobre as 

implicações desta escolha. A partir do momento em que se disponibiliza um conteúdo 

através do QR Code, ou outro recurso tecnológico qualquer, como um site, por exemplo, o 

editor terá a obrigação de manter aquele serviço disponível por muito tempo. Para sempre, 

se possível. E isso é muito caro e trabalhoso. Parece que as pessoas envolvidas na cadeia 

produtiva de conteúdo ainda não se deram conta dessa enorme responsabilidade que vem a 

reboque das mídias digitais.  E parece ter sido este o caso do Alice para o iPad. Acredito que 

se estamos tentando entender melhor o que espera pelos livros digitais no futuro, o caso 

deste aplicativo é muito didático e nos obriga a refletir, entre outras coisas, sobre a 

obsolescência programada. 

Não se trata aqui de denegrir ou diminuir a iniciativa pioneira de Alice para o 

iPad. O projeto é extremamente valioso e aponta para o futuro dos livros digitais, abrindo 

portas e indicando caminhos.  

Se, por outro lado, começamos a falar dos vários formatos proprietários que 

estão sendo criados para garantir a propriedade sobre os livros digitais e evitar a pirataria, e 

sobre os vários tipos de leitores de livros digitais disponíveis (dos quais o Kindle é, sem 

dúvida, o mais forte, por trazer junto a marca Amazon) veremos que a questão dos livros 

digitais é ainda mais complexa. Numa verdadeira guerra pela preferência do consumidor, 

editoras e redes de livrarias vêm criando mecanismos próprios de venda e distribuição de 

conteúdo.  

Como podemos ler em Thompson (2010), "Sem dúvida seria muito mais fácil se 

todos esses clientes e fornecedores usassem os mesmos formatos de arquivo, mas eles não o 

fazem." Ainda em Mercadores de Cultura, Thompson pergunta: "Por que e revolução do e-

book, que parece tão sensata quando é descrita de um ponto de vista puramente operacional, 

mostrou um progresso tão lento e errático na primeira década do século XXI?" 

(THOMPSON, 2010). Ele mesmo responde, logo a seguir: 
 
Entre aqueles que trabalham com e-books, em geral, quatro razões são 
apresentadas [...] Primeiro, e talvez o mais importante, há o problema do 
hardware [...] Em segundo lugar, há o problema dos formatos [...] Em 
terceiro lugar, há o problema dos direitos [...] E, por fim, há a questão do 
preço. (THOMPSON, 2010). 
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Conclusão 

O livro digital não precisa nem deve ser encarado como uma ruptura com o 

padrão de livro com o qual nos acostumamos a lidar. Prefiro pensar em termos de mais uma 

transformação, mais uma fase a ser explorada. A frase de Teillard de Chardin reflete bem 

uma síntese da história do livro através dos séculos, desde as primeiras inscrições em placas 

de argila até o livro digital: “A vida não começa, a vida não termina. A vida continua”. 

Perdem-se algumas características que nos são caras (tato e olfato, por exemplo) mas 

ganham-se outras (áudio e interatividade). O livro digital reserva uma gama infinita de 

possibilidades e o livro de papel, acredito eu, terá ainda vida longa. Mas o seu foco deve 

mudar. Como disse Umberto Eco, citado anteriormente, há que se ampliar o leque. 

Mas acredito também que a indústria editorial terá, mais cedo ou mais tarde, de 

achar uma solução para o paradoxo imposto pela obsolescência programada. Afinal, o 

atributo que mais definiu o livro impresso, nos últimos 500 anos, talvez tenha sido 

exatamente sua perenidade. E o livro eletrônico, deixando de lado este atributo, talvez venha 

a se tornar, com o tempo, apenas mais um entre tantos itens de entretenimento, feito apenas 

para atender a uma necessidade de consumo imediata, sendo descartado rapidamente em 

função de novos produtos que sejam lançados. Assim como um celular ou um carro. 

Porém, mesmo que isso aconteça - espero sinceramente que não, isso não deverá 

representar o fim do livro impresso. E termino este artigo com Jean Claude Carrière: 

 
Cito-lhes esta observação de Herman Hesse a respeito da possível 
relegitimação do livro que os progressos técnicos, segundo ele, iriam 
permitir. Ele deve ter dito isso em 1950. "Quanto mais, com o passar do 
tempo, as necessidade de distração e educação popular puderem ser 
satisfeitas com invenções novas, mais o livro resgatará sua dignidade e 
autoridade. Ainda não alcançamos plenamente o ponto em que as jovens 
invenções concorrentes, como o rádio, o cinema etc., confiscam do livro 
impresso a parte de suas funções que ele pode justamente perder sem 
danos. (ECO, 2010) 
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