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Resumo 

 

O presente artigo recapitula alguns autores da história do livro e da leitura para levantar 

pontos de tensão relevantes para a discussão da leitura no universo digital. Trata-se aqui, 

sobretudo, de problematizar uma visão linear dessas histórias, abrindo espaço para uma 

concepção complexa e nuançada que procure entender como diversos elementos se 

agenciam em casos concretos de produção de sentido, em vez de simplesmente 

hipervalorizar um elemento tomado em si mesmo em detrimento de outros. 
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Introdução 

“Os e-books prometem revolucionar a forma como o mundo lê”, afirmou Bill 

Gates em 1998 (apud ARCENEAUX; KAVOORI, 2012, p. 110. A tradução de todos 

textos citados em língua estrangeira nas referências é nossa). A frase epitomiza a visão de 

que as novas tecnologias terão um impacto absolutamente profundo no modo como nos 

relacionamos com os livros e a leitura. Revolução põe em cena a ideia de um corte 

radical com o passado. 

No entanto, conforme apontam Goggin e Hamilton (2012), ao se estudar a leitura 

em celulares, é preciso colocar a tecnologia móvel em uma perspectiva histórica e 

comparativa, pois isso permite “a crítica dos mitos e narrativas sobre leitura e esta nova 

forma de mídia” (In ARCENEAUX; KAVOORI, 2012, p. 103). 

 De 1998 até hoje surgiram diversos aparelhos especificamente dedicados à 

leitura, como os e-readers, mas também dispositivos que são basicamente computadores 

com tecnologia móvel de alguma forma amigáveis para com o ato de ler, como 

smartphones e tablets. Ler livros é, claramente, uma possibilidade presente nesses 

diferentes suportes. 
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Partindo desse panorama, o presente artigo procura construir as bases para uma 

compreensão da “leitura no digital” revisitando alguns autores da história do livro e da 

leitura. As aspas da frase anterior se justificam na medida em que a leitura no digital ou 

feita em mídias digitais é frequentemente entendida como diferente de leituras outras, 

supostamente com características próprias, ou, se se quiser seguir com a inspiração de 

Bill Gates, revolucionária. Tensionaremos aqui essa ideia tomando aspectos específicos 

da história da leitura. Mais do que diferenças, a história também pode apontar para 

semelhanças que valem ser exploradas. Muito brevemente, começaremos por discutir 

criticamente o tema da leitura na Antiguidade e na Idade Média. Passaremos, em seguida, 

para a questão da leitura no digital atualmente e sua relação com leituras do passado. 

 

No princípio era a voz 

 Entre alguns dos principais autores da história do livro e da leitura (p. ex. Barbier 

(2005), Manguel (2006), Cavallo e Chartier (1998), Lyons (2011), Fischer (2005)), é 

disseminado o entendimento de que a passagem de uma leitura em voz alta, comum na 

Antiguidade clássica, para uma leitura silenciosa, predominante no final da Idade Média, 

foi um grande marco, com imensas consequências sociais, psicológicas e 

epistemológicas. Tomemos este ponto tal com sempre foi canonicamente tratado para, 

posteriormente, problematizar e tensionar tal tratamento com vistas a nuançar a reflexão 

em torno das tecnologias de comunicação. 

O alfabeto grego, desenvolvido mais ou menos entre os séculos VI e VII a.C.,  

(LYONS, 2011, p. 23) era diferente dos sistemas de escrita anteriores por ser totalmente 

fonético e representar tanto consoantes quanto vogais. A praticidade de tal modo de se 

escrever permitiu uma disseminação da leitura e da escrita. Martyn Lyons (2011, p. 23) 

assinala que os gregos produziram um sistema de sinais que acabaria por romper o 

monopólio da escrita pelos escribas, pois já não era mais necessário dedicar toda a 

existência para aprender um número imenso de caracteres não alfabéticos: “Um estudioso 

chinês podia dedicar a vida inteira ao domínio de milhares de caracteres; em comparação, 

o alfabeto grego podia ser aprendido em alguns dias”. Esse foi um passo fundamental 
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para ampliar o acesso à leitura em uma sociedade ainda eminentemente oral (LYONS, 

2011, p. 23). 

Para Jesper Svenbro, a escrita alfabética “irrompe” na cultura grega de tradição 

oral (In CAVALLO; CHARTIER, 1998, p. 41), mas essa irrupção não anula a enorme 

proximidade entre escrita e oralidade. Para este autor, o leitor só chegaria ao sentido do 

texto com o uso do som – o que implicava um esforço considerável –, o que envolve, 

para o que aqui interessa, a apresentação material do escrito. 

 Svenbro se refere à scriptio continua, a escrita sem separação entre palavras, o 

que tornaria “a leitura lenta e hesitante, provocando irresistivelmente a intervenção da 

voz” (In CAVALLO; CHARTIER, 1998, p. 44). A leitura em escrita contínua colocaria 

em cena a necessidade de se ler em voz alta, da oralização no próprio ato de ler. 

Segundo Cavallo e Chartier (1998), as ilustrações áticas mostram principalmente 

homens, mas depois também mulheres, participando do ato da leitura em contextos 

recreativos. “Esses leitores não são solitários, em geral, aparecem em contextos 

representativos de entretenimento e de conversação, sinal de que a leitura era vista 

sobretudo como prática de vida em sociedade” (CAVALLO; CHARTIER, 1998, p. 11). 

Para eles, a leitura solitária, embora conhecida, era rara pelos poucos testemunhos 

iconográficos ou literários que sobreviveram (1998, p. 11). 

Ler, na Grécia, assim, remeteria para ler em voz alta. Cavallo e Chartier (1998) 

indicam o papel da tecnologia escrita: a leitura oralizada repousava na necessidade de 

tornar compreensível o sentido de uma scriptio continua, que “seria ininteligível e inerte 

sem a enunciação em voz alta” (1998, p. 11). No entanto, os autores também registram, 

referindo-se ao trabalho de Bernard Knox (1968), que há relatos numa época muito antiga 

de uma leitura silenciosa. Os primeiros testemunhos de Eurípedes e de Aristófanes 

referentes a uma leitura silenciosa remetem ao final do século V a.C., e dizem respeito a 

objetos diferentes do livro (uma mensagem sobre uma tabuinha e a resposta de um 

oráculo). Apesar de não serem livros, os autores questionam: “é preciso indagar se nessa 

mesma época, em algumas situações, não se praticava também uma leitura silenciosa do 

livro” (1998, p. 11). Relativizando a onipresença da leitura oralizada, de certa forma, os 

autores antecipam a questão trabalhada por McCutcheon (2005), da qual nos ocuparemos 
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adiante. De todo modo, essas exceções são encaradas realmente como exceções que 

confirmam a regra de que a escrita continua ensejaria a leitura em voz alta. 

Steven Roger Fischer (2005) sustenta que foi no século V a.C. que a leitura 

deixou de ser monopólio de uma oligarquia que dela se aproveitava para validar seu 

poder e tornou-se uma ferramenta “popular” de acesso a informações na Grécia (2005, p. 

47). Essa força do escrito se nota no fato de que Tucídides (c. 460-395 a.C.), segundo 

Fischer, confiava mais em documentos escritos do que nas tradições orais para compilar 

uma cronologia e avaliar eventos passados: “Percebia-se, nesse momento, que a escrita 

permitia a complementação e a retenção de textos em um grau que a oralidade jamais 

conseguiria alcançar” (FISCHER, 2005, p. 47). 

Mas em qual suporte os gregos liam? Em qualquer material que estivesse 

disponível: fragmentos de cerâmica, tabuletas de cera, peles de todo o tipo, chapas de 

chumbo. Tais materiais, porém, não abarcavam textos longos. As folhas de papiro, unidas 

em formato de rolo, supriram essa necessidade. De origem egípcia, o papiro, precursor do 

papel e de origem vegetal, era fino, leve e flexível, fácil de manusear e armazenar, sendo 

possível juntar folhas e enrolá-las. Era necessário desenrolar o papiro para ler textos mais 

extensos, e uma vara de madeira podia ser presa à última folha, chamada “umbigo” 

(umbilicus em latim), que facilitava o manuseio do livro (LYONS, 2001, p. 21). 

Segundo o historiador Frédéric Barbier (2005), no início a escrita ocupava linhas 

longas abertas no sentido longitudinal (o rotulus era aberto verticalmente), já depois a 

disposição de colunas foi mais frequente (o volumen era aberto horizontalmente). Para 

ele, esse formato proporcionava uma prática complexa de leitura, o que “impedia, por 

exemplo, trabalhar com muitos rolos ao mesmo tempo (um texto e seu comentário) ou 

tomar notas, já que impunha uma leitura continuada e impedia a simples consulta” 

(BARBIER, 2005, p. 25). 

De fato, ler um rolo de papiro não era simples. Era necessário desenrolá-lo 

seguidas vezes, retornar e avançar caso o leitor quisesse navegar pelo texto; procurar 

determinada passagem era complicado. Não havia sumários ou índices. Para fechar o rolo 

e armazená-lo de modo adequado era preciso enrolá-lo novamente até o início (ficar 

aberto podia causar danos). Era um objeto caro e precioso. “Se houvesse um incêndio na 
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casa, os volumina eram, sem dúvida, as primeiras coisas a serem salvas depois das 

crianças” (FISCHER, 2005, p. 63). 

Ora, para o que importa em nosso tensionamento da reflexão em torno das 

tecnologias, nos voltamos a seguir para um autor que acima rapidamente mencionamos. A 

equação bem estabelecida entre escrita contínua e leitura oralizada recebeu minuciosa 

atenção de Robert McCutcheon, de um modo que para nós importa bastante. Crítico de 

uma abordagem “evolucionista” da história do livro, este autor aponta para o fato de que 

a crença, comum, na ideia de que o surgimento da leitura silenciosa foi um divisor de 

águas revela muito acerca da epistemologia da história do livro, de uma certa história do 

livro, que se “encaixa perfeitamente dentro de uma narrativa maior que a disciplina da 

história do livro gosta de oferecer sobre a evolução dupla do livro e da mente humana” 

(MCCUTCHEON, 2015, p. 2)
 
e que cai, em certa medida, no que alhures denominamos 

epocalismo (GONÇALVES e CLAIR, 2007). Mas antes de tratar da contribuição de 

McCutcheon vejamos rapidamente a questão do códice e de sua presença cultural. 

 

O códice e a leitura silenciosa 

Alguns autores (Cavallo e Chartier (1998) e Lyons (2011), p. ex.) consideram a 

invenção do códice ou códex um evento significativo e duradouro na história do livro, 

mais importante que a invenção da prensa de tipos móveis. Com o códice, o livro 

assumiu o formato material que reconhecemos habitualmente como “livro”. A 

substituição do rolo pelo códice foi gradual. Lyons indica que a monarquia inglesa ainda 

se valia do rolo para registrar sua legislação na Idade Média; durante um bom tempo, o 

rolo também foi usado no teatro, daí a origem do termo inglês role, o “papel de um ator” 

(LYONS, 2011, p. 37). 

Em relação ao volumen, o códice oferecia vantagens: as páginas individuais eram 

mais ou menos do mesmo tamanho e ligadas por um lado; o livro podia ser coberto com 

pranchas simples, tecido, ou mesmo capas de metais preciosos (LYONS, 2011, p. 36). 

 Os cristãos primitivos foram os primeiros a adotar o novo formato e os primeiros 

códices da Bíblia em papiro datam do século II (LYONS, 2001, p. 36). A questão 

identitária religiosa era importante nessa adoção: os judeus tradicionalmente liam o 
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Pentateuco em rolos e assim é possível que os cristãos usassem o códice para distinguir, 

fisicamente, suas escrituras da Torá (LYONS, 2001, p. 36). Outra razão importante nessa 

popularização cristã do códice, destacada por Manguel (2006, p. 65), é que esse formato, 

era mais facilmente transportado e podia ser escondido nas vestes dos cristãos, caso 

quisessem manter certa discrição. 

O romano Marco Valério Marcial (38-104 d.C), o primeiro a citar a novidade, 

elogia as vantagens do códice e ressalta o quanto ele libera espaço na biblioteca, além de 

poder ser lido com apenas uma das mãos (FISCHER, 2005, p. 76). O códice permitia 

ainda que o estudioso acrescentasse números de páginas (o que perdurou mesmo depois 

da prensa) e índices que permitissem a localização de textos e de citações específicas, que 

podiam remeter a outros códices. Cabeçalhos e resumos podiam ser acrescentados, e 

“esses utensílios foram essenciais para o uso do texto como instrumento de ensino” 

(LYONS, 2001, p. 37). 

O códice também passou a usar um novo suporte para a escrita: o pergaminho, 

tecnologia supostamente originada em Pérgamo, atual Turquia, e que já circulava na 

Grécia e em Roma a partir do século I d.C. Em relação ao papiro, a novidade trazia 

vantagens: derivado de pele de animais, o pergaminho era mais durável; podia ser 

dobrado e costurado a outras folhas; podia ser raspado e reutilizado e os dois lados eram 

utilizáveis. Havia uma vantagem econômica para os romanos que não precisariam mais 

importar papiro do Egito, porém o pergaminho exigia um preparo cuidadoso, pois era 

feito do couro de animais (LYONS, 2011, p. 22). 

Cavallo e Chartier (1998) colocam o aparecimento do códice como uma resposta a 

uma larga demanda de leitura na sociedade romana (1998, p. 19). Roma manteve a forma 

física do volumen e certas práticas de leitura da Grécia, sobretudo no começo do século II 

a.C. A época imperial marca uma nova etapa nas práticas de leitura, principalmente pelo 

progresso na alfabetização, tornando-se um mundo de vasta circulação da cultura escrita. 

Ao lado de inscrições de todo o tipo, circulava uma multidão de produtos escritos: 

cartazes, libelos, prospectos em verso ou prosa, calendários, documentos, cartas, 

mensagens. Nesse cenário, manifesta-se uma crescente demanda de livros que encontra 

uma resposta em três planos: criação de bibliotecas públicas e incrementos de 
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particulares; oferta de textos novos destinados a novas faixas de leitores; e produção e 

distribuição de um tipo diferente de livro, o códice, mais adequado às necessidades 

desses novos leitores (CAVALLO; CHARTIER, 1998, p. 17).  

Barbier (2005), o que para nossa discussão é importante, relaciona o formato 

códice à emergência da leitura silenciosa: “Do ponto de vista de uso imediato, podia-se 

consultar o códice fazendo anotações, o que permitiu abandonar a leitura oral para 

privilegiar o trabalho intelectual em silêncio” (BARBIER, 2005, p. 40). Ao relacionar o 

trabalho intelectual à leitura silenciosa e à possibilidade de fazer anotações, o autor induz 

ao raciocínio de que o trabalho intelectual está ligado ao desenvolvimento dessa 

tecnologia, ecoando a dupla relação entre história do livro e desenvolvimento da mente 

humana apontada por McCutcheon (2015). 

O códice é visto como mediador entre a leitura na Antiguidade e as maneiras de 

ler da Idade Média (CAVALLO; CHARTIER, 1998, p. 19). A mudança tecnológica foi 

acompanhada também por processos culturais, sociais e políticos, com destaque para o 

mundo bizantino. “Com que sinais virá a demonstração de que os tempos acabaram e 

como desaparecerá nossa cidade, a nova Jerusalém? Que acontecerá com... os livros?”, 

diz Epifânio a Santo André, o Louco (CHARTIER; CAVALLO, 1998, p. 19). Além de 

apontar o livro como objeto de excelência e instrumento da própria civilização de 

Bizâncio, a passagem demonstra uma preocupação: depositamos nossa memória nesse 

artefato, nossas histórias, nosso conhecimento, o que aconteceria se este objeto 

desaparecesse? Talvez nesse trecho haja um vislumbre e um reconhecimento de nossa 

dependência a uma tecnologia, a escrita, que assumiu um formato específico em um dado 

momento da história, o códice. 

Para Cavallo e Chartier (1998), a Idade Média marcou uma fratura profunda no 

Ocidente latino no campo da leitura.  

A leitura do ócio literário que, no mundo antigo se realizava geralmente entre 

jardins e arcadas e que previa também praças e ruas urbanas como espaços de 

escritas expostas [...] foi substituída pela prática de leitura concentrada no interior 

das igrejas, das celas, dos refeitórios, dos claustros, das escolas religiosas, 

algumas vezes das cortes: leituras, aliás, geralmente limitadas às Sagradas 

Escrituras e a textos de edificação. (CAVALLO; CHARTIER, 1998, p. 20).  
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Os autores atribuem à Alta Idade Média na Europa o período de “passagem da 

leitura em voz alta para uma leitura silenciosa ou murmurada” (CAVALLO; CHARTIER, 

1998, p. 21). Eles não creditam apenas à separação de palavras e ao códice essa mudança, 

havia outros fatores dentre os quais o espiritual: os livros eram lidos para conhecer Deus, 

de forma que deviam ser compreendidos, repensados, eventualmente memorizados e o 

próprio códice facilitava releituras, confrontos e convidada a uma leitura meditada; por 

outro lado, a vida comunitária dos círculos religiosos obrigava a falar em voz baixa. O 

livro nem sempre destinado à leitura mostra-se, além do trabalho piedoso e instrumento 

de salvação, “como bem patrimonial e em suas formas mais elevadas, preciosas, 

monumentais, torna-se sinal do sagrado e do mistério” (CAVALLO; CHARTIER, 1998, 

p. 21). Veremos que essa visão “monumental” do livro, associado ao formato códice, 

permanece até hoje e pode explicar em parte a dificuldade de aceitação do livro, visto 

como algo elevado, em plataformas digitais corriqueiras (Goggin e Hamilton, 2012).  

A apresentação do texto começou a melhorar com a reforma de Carlos Magno 

(742-814), que procurou assimilar a cultura latina, que em um primeiro momento era 

estrangeira, para se conectar diretamente com a tradição imperial. Como os bárbaros 

falavam a língua vulgar, diferente do latim, fez-se necessário analisar o latim para poder 

traduzi-lo, daí uma reforma na escrita que conduziu à minúscula carolíngia, com o 

objetivo de combater a variabilidade de letras empregadas facilitando a leitura e o 

trabalho mental dos eruditos (GONÇALVES; TIMPONI, 2012, p. 60). Segundo Barbier 

(2005), começaram a aparecer outras inovações como a separação de palavras, a difusão 

da minúscula carolíngia, certa insinuação de pontuação e divisões internas. Deste modo, 

“o programa do Renascimento carolíngio ilustra como nenhum outro a estreita relação 

que existia entre as exigências políticas, as formas culturais e a organização do sistema de 

difusão dos medias” (BARBIER, 2005, p. 50). Para nossa discussão, essas alterações na 

tecnologia livro são importantes. 

Do final do século XI até XIV, tem-se uma nova situação social. Renascem as 

cidades e, com as cidades, as escolas, que são os lugares do livro. A alfabetização se 

desenvolve, a escrita progride em todos os níveis, os usos do livro se diversificam. De 

acordo com Cavallo e Chartier (1998), o modelo de leitura escolástica universitária 
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impregna profundamente o escrito, esclarece o comentário e difunde sua autoridade. Feita 

para o estudo, a página escrita acaba assumindo uma tipologia funcional. Aperfeiçoa-se 

um sistema de técnicas auxiliares de leitura e de consulta do livro destinadas a identificar 

rapidamente a passagem que se procura: rubricas, sinais de parágrafos, títulos de 

capítulos, separação de texto e comentário, sumário e índices em ordem alfabética 

(CAVALLO; CHARTIER, 1998, p. 22-23). Em suma, técnicas que visam facilitar a 

leitura e o estudo. Mas nesse universo de elementos, a separação de palavras ganha 

destaque na explicação da leitura em silêncio. 

 

Tensões 

Um dos trechos clássicos que sustentam o argumento de que os leitores antigos 

não liam silenciosamente está nas Confissões de Santo Agostinho, que considerou a 

atividade de seu professor Ambrósio incomum: 

Ao ler, corria os olhos pelas páginas: a mente penetrava o significado, enquanto a 

voz e a boca se calavam. Muitas vezes ao entrarmos (pois a ninguém era proibido 

o ingresso nem precisava anunciar-se), o víamos lendo, sempre em silêncio. [...] 

Talvez evitasse ler em voz alta, para não ser obrigado por algum ouvinte curioso e 

atento a explicar alguma passagem difícil do autor, ou a discutir alguma questão 

por demais complexa. [...] Talvez, lendo baixo, também quisesse apenas poupar a 

voz, que se enfraquecia facilmente. (AGOSTINHO, 2009, p. 142-143) 

 

Segundo McCutcheon (2015, p. 3), o filólogo Eduard Norden examinou essa 

passagem em 1898 em sua monografia Die antike Kunstprosa (A antiga arte da prosa, 

em tradução livre) e conjecturou que ler em voz alta era a prática usual na Antiguidade 

para textos literários. Nas edições subsequentes, listava outros exemplos em um apêndice 

que demonstrava seu argumento. Mais tarde, também segundo McCutcheon, o classicista 

Josef Balogh reuniu mais exemplos da literatura clássica e ofereceu um raciocínio 

tecnológico para explicar a rara prática de leitura na Antiguidade: a scriptio continua. 

Para ele, os leitores superavam a dificuldade de ler textos contínuos apenas ao articular o 

texto em voz alta para assim perceber os finais de cada palavra (MCCUTCHEON, 2015, 

p. 3-4). 

A inserção de espaços entre as palavras, que se tornara padrão no século XI nas 

Ilhas Britânicas (onde existia desde o século VII), na França, Lorena e Alemanha, teve 

como “primeira consequência diminuir a necessidade de se ler em voz alta para 
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compreender o texto” (SAENGER In CAVALLO; CHARTIER, 1998, p. 147). Saenger 

também associava a leitura silenciosa rápida a um reconhecimento visual da forma das 

palavras e da percepção da organização espacial do texto, o que envolvia a separação 

entre palavras. 

Malcolm Parkes (In CAVALLO; CHARTIER, 1998), estudioso da pontuação no 

Ocidente, indica que, quando os escribas irlandeses copiavam textos latinos, 

abandonaram a escrita contínua dos seus exemplares: “eles separavam as palavras, 

introduzindo espaços em branco entre as partes da oração” (1998, p. 110). Para ele, essa 

prática foi desenvolvida “em resposta às necessidades de leitores para os quais o latim era 

uma segunda língua” (1998, p. 110). 

A primazia do olho sobre a voz, com o advento da leitura silenciosa como prática 

social comum, e suas implicações cognitivas foram trabalhadas por diversos autores. 

Segundo McCutcheon (2015, p. 4), essa ideia aparece em quase todos os teóricos da 

palavra escrita: Marshall McLuhan, Eric Havelock, Jack Goody e Ian Watt, Walter Ong, 

Lucian Febvre e Henri-Jean Martin, David Olson, Robert Darnton, Alberto Manguel, 

Steven Roger Fischer, Martyn Lyons e Roger Chartier. A ideia é que essa prática permitiu 

mais meditação e reflexão sobre os textos, possibilitando uma expansão do entendimento 

humano (MCCUTCHEON, 2015, p. 4). Em suma, haveria assim uma passagem 

progressiva, ao longo da Idade Média, da leitura oralizada para a silenciosa, passagem 

com grandes efeitos cognitivos e sociais e dependente da separação de palavras.  

A perspectiva teórica é, porém, diferente entre os classicistas. Um contra-

argumento bastante simples foi feito por W. P. Clark, em 1931, sobre a passagem de 

Agostinho: “A surpresa da parte de Agostinho não pode ter sido o fato de que Ambrósio 

estava sempre lendo em silêncio?” (MCCUTCHEON, 2015, p. 6, grifo do autor). Alguns 

autores, segundo McCutcheon (2015, p. 6), também questionam por que a prática cultural 

de ler em voz alta necessariamente marginaliza a leitura silenciosa. Este autor (2015) 

considera que o raciocínio tecnológico apresentado para explicar a leitura silenciosa 

como rara simplifica demais uma questão histórica complexa. Por exemplo, os textos 

apresentavam certa pontuação, mas esta não era padronizada; no segundo século a.C. os 

textos latinos apresentavam pontos entre palavras (interpuncta), segundo o modelo 
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etrusco; e, mais fundamental, a scriptio continua se tornou predominante nos textos 

latinos até o segundo século d.C. Ora, se a separação entre palavras foi tão revolucionária 

para a leitura silenciosa, por que os romanos retornariam à prática com a escrita 

contínua? (MCCUTCHEON, 2015, p. 6) 

Para esse autor, o argumento de que a escrita contínua tornava a leitura uma tarefa 

complexa, exequível apenas com a enunciação da voz, pode ser rebatido com um simples 

experimento, aqui reproduzido e adaptado em nosso idioma: 

estafraseemportuguêsemescritacontínuapodeconfirmarisso pode ser lida em voz baixa 

após vencido o estranhamento inicial! Também, segundo McCutcheon (2015, p. 7) é 

importante lembrar que o grego e o latim primeiramente geram significados através do 

uso de casos gramaticais e conjugações verbais, em vez da ordem de palavras como no 

inglês. O tailandês e o chinês são línguas que usam a escrita contínua, e seus falantes são 

perfeitamente capazes de ler em silêncio, embora a separação facilite a leitura. Por isso, 

“deveríamos ter cuidado ao supor que as práticas bibliográficas ocidentais fornecem as 

únicas normas aceitáveis, enquanto outras práticas (como a scriptio continua) são vistas 

como inerentemente falhas e inferiores” (MCCUTCHEON, 2015, p. 7-8). 

McCutcheon (2015, p. 8, 12 e 13) cita alguns exemplos da literatura clássica que 

parecem confirmar que na Antiguidade havia tanto leitura silenciosa quanto leitura em 

voz alta. 

A discussão sobre a prevalência da leitura silenciosa na Antiguidade parece 

exemplificar a afirmação de Robert Darnton de que  “a leitura permanece como o estágio 

mais difícil de se estudar no circuito seguido pelos livros” (DARTON, 1982, p. 74). Para 

McCutcheon (2015), o debate é de difícil abordagem, pois um exemplo de um modo de 

leitura é contrabalanceado por outro contrário.  

Por que, então, a suposição parcial e tendenciosa sobre a capacidade de leitura dos 

antigos ainda é popular entre os autores do livro? E por que a valorização da tecnologia 

separação de palavras entre outras como mais determinante do ler em silêncio? Na 

opinião do estudioso, além de um confirmation bias (a tendência de confirmar algo em 

que se acredita) em um consenso estabelecido por muitas décadas (MCCUTCHEON, 
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2015, p. 14), a tese se encaixa na supracitada narrativa da evolução dupla das tecnologias 

e da mente humana, as mudanças tecnológicas engendrando mudanças cognitivas. 

 

De volta para o futuro 

Cavallo e Chartier (1998) contam-nos que a transmissão eletrônica de textos e as 

maneiras de ler que ela impõe indicam uma “revolução” da leitura, a partir do final do 

século XX. De fato, ler em uma tela não é ler em um códice. Segundo os autores, a nova 

representação do escrito modifica a noção de contexto, em que diversos textos estão 

presentes em um mesmo objeto (livro, revista ou jornal na tela do computador). Outro 

aspecto novo é a “materialidade” das obras, quebrando o elo físico que existia entre o 

objeto impresso (ou manuscrito) e o texto que ele veicula, “dando ao leitor, e não mais ao 

autor ou editor, o domínio sobre o contorno ou a aparência do texto que ele faz aparecer 

na tela” (CAVALLO; CHARTIER, 1998, p. 30).  

Ainda que sejam muitas as possibilidades dos textos eletrônicos, os autores da 

história do livro aqui trabalhados enxergam semelhanças de atitudes e posturas para com 

os leitores antigos. Por exemplo, a configuração de leitura em que o texto aparece aos 

poucos na tela está presente em quase todos os atuais dispositivos midiáticos destinados à 

leitura – dos PCs aos tablets e smartphones – e não foram poucos os autores do livro e da 

leitura que comparam o atual modo de leitura com algo da postura dos antigos leitores de 

rolo. Para Barbier (2005), “em seu fundamento, a leitura do volumen é muito similar a do 

computador, com a tela correspondendo à passagem do texto desenrolado aos olhos do 

leitor” (BARBIER, 2005, p. 25). Manguel (2006) destaca a noção de conjunto que o 

leitor do códice possuía em comparação ao leitor do rolo e, atualmente, das telas. 

Os desajeitados rolos possuíam uma superfície limitada – desvantagem da qual 

temos hoje aguda consciência, ao voltar a esse antigo formato de livro em nossas 

telas de computador, que revelam apenas uma parte do texto de cada vez, à 

medida que “rolamos” para cima ou para baixo. O códice, por outro lado, 

permitia que o leitor pulasse rapidamente para outras páginas e assim retivesse 

um sentimento de totalidade – sentimento composto pelo fato de que em geral o 

texto inteiro permanecia nas mãos dele durante toda a leitura. (MANGUEL, 

2006, p. 151) 
 

Em sua fala, Manguel (2006) deixa transparecer certo descontentamento quanto à 

volta de um formato de livro antigo, o rolo. Fischer (2005) também destaca que hoje o 
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“enrolar” retorna de cima para baixo e que “a tela do computador altera as percepções 

modernas referentes à leitura” (FISCHER, 2005, p. 79). Cavallo e Chartier (1998) 

também notaram semelhanças. No computador, o texto se desenrola verticalmente e é 

dotado de referências próprias do códice, como a paginação, índice, tabelas, etc. Há, 

então, um cruzamento das duas lógicas – a do volumen e a do códice – que “indica 

claramente que está estabelecida uma relação totalmente original e inédita com o texto” 

(CAVALLO; CHARTIER, 1998, p. 30). Por conseguinte, essa transformação do suporte 

do escrito obriga o leitor a novos gestos e novas práticas intelectuais. 

Do codex à tela, o passo é tão importante quanto o que foi dado ao passar do rolo 

ao codex. Com ele, é a ordem dos livros que foi dos homens e das mulheres do 

Ocidente desde os primeiros séculos da era cristã que está em causa. São assim 

afirmadas ou impostas novas maneiras de ler que ainda não foram possíveis de 

caracterizar totalmente mas que, sem a menor dúvida, implicam práticas de 

leitura sem precedentes. (CAVALLO; CHARTIER; 1998, p. 32) 
 

Nota-se o peso dado à tecnologia na determinação das práticas. 

McCutcheon (2015, p. 18) vê, entre os autores da história do livro, quatro eventos 

que são em geral destacados: 1) a invenção da escrita alfabética; 2) a mudança do rolo 

para códice e o suposto surgimento da leitura silenciosa; 3) a invenção da imprensa e 

maior disseminação de informação padronizada e aumento do público; 4) a atual 

mudança para a mídia digital com a possibilidade de se armazenar mais informações em 

um ambiente hipertextual. Nessa narrativa, o texto digital é visto como “a apoteose do 

livro em uma forma não corpórea, mas onipresente” (MCCUTCHEON, 2015, p. 18). 

Ademais, segundo ele, é comum falar do livro como tendo um “ciclo de vida”, do 

nascimento (publicação) para a vida (circulação e consumo), ou o manuscrito como 

sendo a infância do livro; o códice, a vida adulta; e o rolo o “ancestral”. Para este autor, 

essas metáforas não são apenas retóricas: 

Neste caso, essas metáforas biológicas revelam que vemos o livro em algum nível 

como equiparável a espécies vivas, evoluindo e se desenvolvendo para uma 

determinada forma. Essa visão é parte e parcela da ideologia geral de uma 

“substituição” que molda nosso entendimento da tecnologia da informação, em 

que cada nova forma de tecnologia representa um avanço tecnológico importante 

e uma ruptura decisiva com o passado (MCCUTCHEON, 2015, p. 18). 
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Essa perspectiva, além do caráter problemático de sua linearidade, também aponta 

para uma visão “monumental” dos livros. Goggin e Hamilton (2012) defendem que, em 

virtude da aparente estabilidade da página impressa, é fácil desconsiderarmos o livro 

como uma tecnologia de comunicação bastante adaptável e o vermos como um 

monumento imóvel. Desde o século V a.C, a ideia do “livro” e sua função prática sempre 

estiveram em uma situação de desenvolvimento contínuo (In ARCENEAUX; KAVOORI, 

2012, p. 104). Monumentalizar o livro e sua história e perder de vista o caráter adaptável 

e plástico dos livros podem obscurecer o entendimento das práticas de leitura em mídias 

eletrônicas: 

Quando naturalizado ou visto como monumento, o lugar do livro como uma 

mídia é ignorado. Essa atitude também negligencia a oportunidade de entender as 

atuais práticas de leitura em dispositivos eletrônicos como parte de uma prática 

contínua da produção e consumo do livro, em vez de atividades opostas à cultura 

impressa (GOGGIN; HAMILTON in ARCENEAUX; KAVOORI, 2012, p. 106). 

 

Em lugar de monumentalizar o códice, ou os formatos digitais, como se queira, 

trabalhando com a ideia de cortes radicais e revoluções, é mais interessante historicizar 

todos os formatos, o que permite o estabelecimento de aproximações insuspeitadas. Do 

mesmo modo, em vez de pensar uma sequência linear de tipos de leitura (oralizada, 

silenciosa) acionada por inovações tecnológicas (separação de palavras), vale a pena 

investir na ideia de que possamos ler em um mesmo momento histórico de diferentes 

modos e de que essa leitura não se define exclusivamente pelas características materiais 

da tecnologia de apresentação de texto utilizada. 

 

Considerações finais 

Recapitulamos rapidamente alguns aspectos da história do livro e da leitura no 

sentido de tensionar, a partir de McCutcheon, a ideia de uma sucessão linear de tipos de 

leitura que seria ligada a formatos tecnológicos específicos. Procuramos indicar, 

brevemente, por um lado, que há outros elementos além do tecnológico a serem levados 

em conta na determinação das práticas de leitura e por outro que não se deve investir na 

ideia de uma sucessão linear de tipos de leitura, mas antes em coexistências. 

Tal tensionamento do passado deve permitir desmonumentalizar nossa percepção 

do livro impresso e compreendê-lo, como querem Goggin e Hamilton (2012), dentro de 
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uma perspectiva histórica, o que, por seu turno, leva a que se possa compreender de modo 

mais nuançado e complexo, e portanto menos unidimensional, nossas atuais leituras nas 

máquinas digitais de que nos servimos cotidianamente. Não tivemos a pretensão de mais 

do que esboçar, em linhas amplas, a discussão que julgamos pertinente. 
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