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Resumo 
A proposta deste artigo é analisar o papel do editor no atual cenário de discussões em torno 
do livro digital, livro eletrônico ou e-book e os desafios e tendências da profissão em um 
ambiente marcado por rápidas mudanças tecnológicas, novas demandas de consumo e 
hábitos de leitura, a entrada de outros intermediários na relação com os autores, a 
convergência entre os papéis de leitor, autor e editor e os direitos autorais na Internet. 
Partimos de algumas das mais recentes definições de livro digital e perfis de leitores 
(apoiados em Furtado, Jenkins e Santaella) e da contextualização de como o livro e a 
função de editor surgiram e se desenvolveram ao longo da história (baseados em Chartier e 
Bragança) para entender como as mudanças nos formatos, suportes e modos de produção 
influenciam o trabalho do editor de livros. 
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Introdução  

 O mercado editorial está em processo de mudanças e o cerne da discussão é o 

advento do livro em formato digital, o impacto deste novo suporte na continuidade do livro 

impresso, a definição de quanto este novo “produto” efetivamente vale e como garantir a 

proteção aos direitos autorais em um ambiente ainda inseguro como a Internet. As 

facilidades proporcionadas pelas novas tecnologias, como a possibilidade de carregar uma 

biblioteca inteira em um tablet, mobilizam a demanda (ainda incipiente no Brasil, mas já 

um reflexo do movimento crescente observado nos Estados Unidos – Europa em menor 

escala) por conteúdos eletrônicos e a um preço bem menor que o do livro convencional. Na 

percepção do leitor, a eliminação do papel e da impressão justifica essa economia. 

 As editoras vivem uma verdadeira corrida para se adequar à nova realidade. Há 

poucos anos, não havia profissionais com experiência e conhecimentos técnicos suficientes 

para produzir com rapidez e sem erros livros eletrônicos em novos formatos (como e-pub3) 

ou preparar os pdf’s de forma a não simplesmente reproduzir as mesmas características do 

modelo impresso. Contudo, o conceito de livro eletrônico, livro digital ou e-book ainda está 
                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Produção Editorial, XII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento 
componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Mestranda em Ciências da Comunicação pela ECA-USP, sob orientação da Profa. Dra. Roseli Fígaro. E-
mail: lucianafelix@usp.br. 
3 Formato flexível para leitura, sem uma diagramação fixa, no qual o texto se adapta à tela, independente do 
tamanho ou tipo de fonte escolhido pelo leitor. É diferente do pdf que, quando ampliado, mantém a mesma 
estrutura, exigindo a utilização da barra de rolagem para a direita e para a esquerda. 
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muito vinculado à ideia de conversão ou de uma cópia digital. De acordo com MORAES 

(2010, p.1), há o entendimento, “explícito ou implícito, do e-book como plataforma de 

emulação do livro impresso”, ou seja, de criação de um ambiente virtual que reproduza a 

experiência de leitura do livro em papel. MORAES chegou a essa definição a partir dos 

textos de apresentação de dois repositórios on-line, o Google Books e o Projeto Gutenberg. 

O primeiro inclui no cabeçalho de todos os e-books o texto “Esta é uma cópia digital...” 

(apud MORAES, 2010, p.3), deixando clara a relação de dependência deste formato com o 

impresso. E o segundo descreve em sua página inicial “...nossos livros foram previamente 

publicados em papel por editores genuínos e, só posteriormente, digitalizados por nós...”,4 

legitimando a importância e o papel do editor no processo de produção e estabelecendo o 

formato digital como posterior ao físico.  

  Outra definição para e-book é da Association of American Publishers:  

Obra Literária sob a forma de Objeto Digital, consistindo em um ou 
mais standards de identificação, metadata e um corpo de conteúdo 
Monográfico, destinado a ser publicado e acedido electronicamente. 
(apud FURTADO, 2004, p.13)  

 

 De acordo com FURTADO (2004, p.13), esta definição privilegia as preocupações 

com a defesa do copyright e com a identificação, negociação e gestão de direitos em 

ambiente digital e de rede. 

 Os direitos autorais são uma questão delicada sob três aspectos:  

 1. No Brasil, os contratos de edição não previam (e alguns ainda não preveem) outras 

possibilidades de publicação além do impresso, tampouco pagamento de direitos ou itens 

ainda mais complexos como a venda fracionada do livro, por página ou capítulo, uma 

tendência no segmento de livros universitários e um modelo parecido com o encontrado 

pelas gravadoras, de comercialização não só do álbum completo, mas das músicas 

separadamente.  

 2. A tecnologia necessária para proteger os arquivos nas livrarias “pontocom” ou em 

outros repositórios virtuais. Neste primeiro momento, as editoras investiram no DRM 

(Digital Rights Management), um sistema de gestão de direitos autorais, que restringe a 

cópia de conteúdos digitais, para que apenas o comprador daquele produto tenha acesso, e 

administra os direitos e marcas registradas. Os altos custos para a implementação do DRM 

são a explicação dada pelas editoras para justificar o porquê dos preços dos livros 

                                                 
4 Disponível em: <http://www.gutenberg.org/wiki/PT_Principal>. Acesso: 20 jun. 2012. 
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eletrônicos não serem significativamente menores que o do impresso. Atualmente, o preço 

médio praticado pelo mercado é o mesmo ou, no máximo, 30% menor que o do livro físico. 

Algumas editoras, como a Boitempo, em uma “iniciativa que visa popularizar o formato”, 

adotam descontos maiores: 50% do valor do impresso5. 

 3. A convergência entre os papéis de leitor, autor e editor em uma sociedade de 

cultura participativa (JENKINS, 2009, p.30). O livro impresso, explica CHARTIER (1994, 

p.7), pela sua própria forma e estrutura, não pressupõe a participação do leitor. Diferente do 

texto eletrônico (ou “representação eletrônica dos textos”, como define CHARTIER, 1994, 

p.6) que pode permitir alterações a ponto de transformar o leitor em coautor. 

Tal possibilidade questiona e ameaça as categorias usadas por nós 
para descrever as obras, referidas desde o século XVIII a um ato 
criador individual, singular e original, e que fundam o direito em 
matéria de propriedade literária. A noção de copyright, entendida 
como o direito de propriedade do autor sobre uma obra original, 
produzida por seu gênio criador (a primeira ocorrência do termo é 
de 1728), ajusta-se mal com os modos de constituição dos bancos 
de dados eletrônicos. (CHARTIER, 1994, p.7) 

 

 Nesse novo cenário, para algumas editoras assustador, para outras um deslumbre, um 

desafio ou uma oportunidade, desenrolam-se, ainda, outros episódios que abalam as 

estruturas do negócio editorial. Dois exemplos:  

 a) a Amazon, que se tornou uma referência na venda de livros pela Internet em 

detrimento das livrarias físicas e propôs modelos de preço fixo que preocupam as editoras, 

agora incentiva os escritores a descartá-las. No final do segundo semestre de 2011, 

anunciou o lançamento de 122 livros em papel e formato digital e, desde então, tem 

negociado diretamente com autores ou seus agentes, uma tentativa de excluir do processo a 

figura que tradicionalmente faz o intermédio entre o autor e o restante da cadeia como um 

mediador cultural: o editor. 

 b) A editora norte-americana de livros didáticos Flat World Knowledge permite que o 

professor escolha como deseja utilizar o conteúdo. O educador pode alterar a ordem dos 

capítulos e acrescentar ou retirar textos para deixá-lo mais adequado ao seu plano de aula, 

desempenhando ao mesmo tempo o papel de um receptor ativo e de editor daquele livro. A 

empresa também desenvolveu uma comunidade de leitores dos livros, que podem conversar 

                                                 
5 Folha de S.Paulo. Boitempo reduz preço dos e-books. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrada/32994-boitempo-reduz-preco-de-e-books.shtml>. Acesso: 20 jun. 
2012. 
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a qualquer momento, postar suas dúvidas em tempo real e produzir material de estudo. 

Nesse caso, como autor, o usuário determina o preço para disponibilizar sua produção para 

download. (GONSALES e SANTANA, 2012) 

 A questão que se coloca é: o que essa atitude da Amazon representa? Um movimento 

isolado de uma líder de mercado no segmento digital? Ou uma tendência, um retorno ao 

tempo dos livreiros-editores, comuns entre os séculos XVI e XVIII, em que por ser livreiro 

ou impressor se assumia a função editorial? Estaria a Amazon se transformando em uma 

editora e acumulando esta função, a exemplo da Saraiva, aqui no Brasil – livraria e editora 

(antes também gráfica)? A Flat World Knowledge estaria na vanguarda de um modelo de 

negócio baseado na interatividade e na produção partilhada de conhecimento no lugar da 

simples cobrança pelo acesso a um conteúdo pronto?  

 A convergência entre os papéis de leitor, autor e editor e posturas como a da Amazon 

são indícios que podem abalar a concepção do editor como um mediador cultural das 

relações ao redor do livro? Ou estaria surgindo um novo perfil de editor, uma nova forma 

de atuação profissional? Nossa hipótese inicial responde a esta última questão de forma 

positiva ao considerar:  

o papel relevante atribuído ao editor ou casa editora na história do 
livro e a compreensão da mudança para suporte eletrônico como 
uma nova etapa dentro de um processo histórico mais longo de 
transformações das práticas de leitura e escrita. (MORAES, 2010, 
p.4) 

 

O que é ser editor de livros no século XXI? 

 Estas reflexões são o ponto de partida de uma pesquisa norteada pela pergunta “o que 

é ser editor de livros hoje?” e por duas premissas: 1. A função de editor não só vai conviver 

com as mudanças tecnológicas, como irá também incorporá-las ao seu dia a dia. Só não é 

possível ainda mensurar a que custos e velocidade. 2. A essência do trabalho do editor é o 

conteúdo, seja impresso ou eletrônico: a preocupação com a ideia central do livro, com a 

qualidade do texto e do autor, com a melhor forma de produzi-lo e apresentá-lo 

visualmente, divulgá-lo, torná-lo acessível e vendê-lo não muda (embora novos 

conhecimentos e habilidades técnicas voltados para o digital, inevitavelmente, terão de ser  

adquiridos e desenvolvidos). Ou seja, o livro, não importa se em bit ou matéria, é parte de 

um processo que se inicia na prospecção e contratação do autor até a publicação, 

divulgação, comercialização e leitura. De acordo com CHARTIER (2001, p.48), o editor é 

o “coordenador de todas as possíveis seleções que levam um texto a se transformar em 
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livro, e tal livro em mercadoria intelectual, e esta mercadoria intelectual em um objeto 

difundido, recebido e lido”. Também nos apoiamos em CHARTIER para afirmar que livro 

impresso e eletrônico vão coexistir. A existência de um não dependerá, como as definições 

mais usuais para e-book demonstram, do desaparecimento do outro. 

 De acordo com GALLIGAN (apud FURTADO, 2004, p.18), o livro eletrônico é um 

artefato cultural no interior da cultura consolidada do livro impresso, onde procura 

estabelecer-se lentamente como um nicho de mercado. Contudo, de acordo com Mike 

SHATZKIN (apud FURTADO, 2004, p.18), isso não descarta a necessidade de repensar ou, 

até quem sabe, reinventar a própria profissão. A capacidade típica que define o editor, de 

acordo com SHATZKIN (apud FURTADO, p.19), é sua compreensão única do conteúdo e 

do mercado (content and markets), que varia de editor para editor. As competências 

nucleares, que ele chama de core competencies, são universais. E, a partir de agora, as 

exigidas serão as bases de dados e as redes, ou seja, o conhecimento das técnicas e 

dinâmicas digitais, com toda a sua velocidade de atualização e consequente tendência à 

obsolescência.  

 O editor, explica FURTADO (2004), tradicionalmente voltado à criação e gestão de 

um catálogo, à fidelização de um conjunto de autores, promoção e distribuição dos seus 

produtos, se vê agora forçado, como refere Paul MERCIECA (apud FURTADO, 2004, p.9), 

a desenvolver um mix de competências adicionais na passagem para um ambiente 

eletrônico ou de base web, que envolve novas tarefas em torno do conteúdo: controle 

digital, edição para ambientes virtuais (tela do computador e outros dispositivos 

eletrônicos), aquisição e processos de conversão, reestruturação para plataformas de dados 

como XML, noções de web design, de usabilidade e legibilidade na tela e ainda dominar o 

problema decisivo do acesso. 

 

Editar livros, esse objeto revolucionário! 

 Desde o seu surgimento há mais de 4.700 anos, o livro passou por duas grandes 

revoluções: a primeira no ano 200 d.C, quando o formato mudou do volumen ou rolo para o 

códex ou códice, o tradicional encadernado; e a segunda por volta de 1450 com a invenção 

da prensa de tipos móveis por Gutenberg, que ampliou o acesso ao livro. Duas revoluções, 

portanto, de essências diferentes: a) no suporte, na forma como o livro passou a ser 

manuseado (o volumen exigia o uso das duas mãos, não permitia o uso da folha frente e 

verso e a comparação de passagens em diferentes partes do livro, e limitava a criação de um 
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sistema de organização baseado em páginas, índice, sumário, estabelecido somente a partir 

do códice); b) e na disseminação da leitura.  

 Antes de o livro passar a ser reproduzido mecanicamente, o editor era aquele que 

chamava para si a responsabilidade de multiplicar e cuidar das cópias dos manuscritos 

originais dos autores, zelando para que sua reprodução fosse o mais fidedigna possível 

(BRAGANÇA, 2001, p.18). Antes da invenção do códice, a leitura era uma atividade em 

grupo, realizada em voz alta e, portanto, mais auditiva que visual. A função editor 

propriamente dita nasce bem depois disso, no século XV, junto com a prensa de Gutenberg 

e, a partir daí se desenvolve e se modifica, conforme a tipologia estudada por BRAGANÇA 

na tese Eros Pedagógico (2001): Impressor-editor (de 1450 a 1550); Livreiro-editor (1550 a 

1850); Empresário-editor (1850 a 1950); e Executivo-editor (a partir da segunda metade do 

século XX). 

 O saber essencial do impressor-editor eram as técnicas de tipografia e à medida que 

sua produção crescia e se acelerava, mudava-se também o ritmo da leitura. Antes intensiva 

(de poucos livros para serem lidos, relidos, memorizados e recitados), passou a extensiva 

(mais rápida para dar conta da maior diversidade de textos). Suspeitamos que aqui se dá o 

nascimento da angústia contemporânea (e portanto bem antes da Internet) do desejo 

inatingível de dar conta da multiplicidade de informações, livros e textos disponíveis. 

Parafraseando Peter BURKE (2002), mais um dos problemas causados por Gutenberg. 

 BRAGANÇA (2001, p.124) explica que o livreiro-editor é o empresário mercantil, 

que nasce na loja e não na oficina tipográfica e tem todo o tino e traquejo comercial de um 

bom negociador. O empresário-editor de certa forma herdou o conhecimento do mercado, 

dos processos de produção e das técnicas mercadológicas, e não precisava ser dono de uma 

gráfica ou livraria, mas apenas estabelecer boas relações com seus clientes e fornecedores. 

Movido por objetivos ao mesmo tempo econômicos e culturais, tem sólida formação 

intelectual, condições de criar uma política editorial e estabelecer as linhas de atuação para 

realizá-la. Esse perfil de atuação editorial nasce junto com a valorização dos conceitos de 

autoria e direitos autorais. Por isso, o centro do trabalho do editor-empresário é o autor, o 

original. 

 Este breve histórico mostra que o desenvolvimento dos perfis de atuação do editor de 

livros acompanhou as mudanças econômicas e sociais de cada época. O surgimento do 

executivo-editor, em meados do século XX, não é diferente. De lá para cá as relações 

econômicas e as identidades culturais (HALL, 2005) mudaram. Passaram de locais a 
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globais, de individuais a coletivas (e fragmentadas). As editoras começaram a se 

transformar em grandes conglomerados, comprando as empresas menores e as concorrentes 

ou investindo em países emergentes, como o Brasil. Um dos exemplos mais recentes foi a 

compra pela inglesa Penguin de 45% de participação na Companhia das Letras. Esta é uma 

realidade que não pode ser ignorada na busca de respostas à questão: o que é ser editor de 

livros no século XXI? Estaria este profissional, ou o próprio mercado, em crise de 

identidade? Estaríamos vivendo uma época em que, como radicalmente questiona André 

SCHIFFRIN (apud PIRES, 2011), seria mais vantajoso vender editoras que livros? 

 O que é ser editor nesta época que se anuncia como a da maior revolução vivida pelo 

livro até hoje? Fundamentados em CHARTIER (1998, p.13), quando afirma que “o livro 

eletrônico é uma revolução nas estruturas do suporte material do escrito assim como nas 

maneiras de ler”, podemos dizer que o livro digital consegue unir em si mesmo as duas 

revoluções anteriores: a) a mudança de suporte (do impresso ao digital), que embora 

muitas vezes tente reproduzir a experiência de leitura no papel, como o movimento do dedo 

ao folhear ou virar a página na tela de um dispositivo eletrônico, oferece vantagens como o 

uso de cores sem a preocupação com os custos mais altos de impressão, inclusão de links, 

recursos audiovisuais e a escolha da tipologia, tamanho da fonte e diagramação de acordo 

com a preferência do leitor; b) e de difusão, o sonho do conteúdo disponível em um clique, 

embora este ainda seja um fator delicado. Quando comparado ao total da população, o 

acesso à tecnologia ainda é baixo6 e o preço dos e-books, alto. E, considerando as editoras 

como empresas cujo negócio se fundamenta na produção e venda dos livros (sejam 

impressos ou digitais), que devem ser lucrativas e que parte da receita é destinada ao 

pagamento de direitos autorais, o crescimento do digital não significará efetivamente a 

democratização ou a distribuição de conteúdo gratuitamente. Pode, inclusive, significar o 

contrário, com a adoção de recursos restritivos para ampliar o controle e segurança na 

Internet, como o DRM, já mencionado anteriormente..  

 Se os diferentes formatos do livro impresso, como já apontaram DARNTON (1995) e 

CHARTIER (1998), interferem nos modos de ler e interagir com o conteúdo, o que se pode 

dizer das diferenças de suporte? O livro impresso é mais condizente com a leitura linear, 

com começo, meio e fim. Já o digital comporta recursos que vão além do texto 

                                                 
6 De acordo com as pesquisas mais recentes, pelo menos metade da população ainda não tem acesso à internet. 
Pelo Ibope Nielsen Online, do 4º trimestre de 2011, a quantidade de pessoas conectadas é de 73,9 milhões. 
Este número, comparado com a contagem de habitantes do Censo 2010 do IBGE, revela a falta de acesso à 
internet para 61% da população. Pelo levantamento da Fecomércio-RJ/Ipsos, o total é de 53%. 
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convencional, com hiperlinks, sons, imagens e uma experiência de leitura mais 

fragmentada. Esta característica distancia o e-book do conceito de um formato dependente 

do livro impresso, dando a ele um território de possibilidades próprias e aproximando-o da 

hipermídia, uma nova linguagem híbrida que integra texto, imagens fixas e em movimento, 

som, música e ruído (SANTAELLA, 2007). Alguns autores, embora considerem este 

formato como integrante da noção de e-book, o denominam e-Text ou texto eletrônico.  

O e-Text é então, para Bellamy et al, uma representação digital de 
uma obra escrita, com a possibilidade de incluir vídeo, áudio, texto 
e gráficos e que pode facilitar a interacção com o leitor e que pode 
ainda incluir conteúdo sob forma hipertextual, permitindo uma 
leitura não linear e transtextual. Embora o e-Text possa ser 
impresso, o seu conteúdo raramente é reproduzido rigorosamente ou 
faz sequer sentido na página impressa, visto ter sido concebido para 
ambiente digital. (FURTADO, 2004, p.14) 

 

 O livro impresso foi, por mais de cinco séculos, um dos formatos históricos de 

registro do conhecimento humano. Sua presença como objeto e produto gerou toda uma 

estrutura política, jurídica e comercial em torno da qual autores, editores e leitores se 

organizaram. Contudo, o advento do livro eletrônico, o crescimento constante de 

internautas usuários de redes sociais no Brasil e o contato cada vez mais precoce de 

crianças e adolescentes com os recursos e aparatos digitais (29% das crianças de 5 a 9 anos 

já estão nas redes sociais7) trazem o desafio de dar novo significado ao que 

tradicionalmente entendemos por livro e leitura na era digital. 

 De acordo com SANTAELLA (2004), existem três tipos de leitores com modelos 

cognitivos diferentes: o contemplativo, do livro impresso e da imagem expositiva, fixa; o do 

mundo em movimento, dinâmico, que nasceu com a Revolução Industrial, com a explosão 

do jornal, com o universo reprodutivo da fotografia e do cinema; e o imersivo, conectado, 

multilinear e hipermidiático.  

 O editor de livros deve estar cada vez mais atento a esses perfis de leitores, pois 

representam diferentes demandas, seja de formato, suporte, linguagem e conteúdo. Essa 

realidade pode se configurar em oportunidades de diversificação das linhas editoriais e 

formatos; de foco em conteúdos específicos disponíveis em suportes, plataformas e 

linguagens múltiplos; ou de textos que atendam à necessidade de leitores de perfil mais 

                                                 
7 Pesquisa TIC Criança 2010. Disponível em: < http://op.ceptro.br/cgi-bin/indicadores-criancas-
2010?pais=brasil&estado=sp&estudante=estudante&age=ate-15-anos&education=medio&purpose=pesquisa-
academica>.  Acesso: 18 jun. 2012. 
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colaborativo, que não se contentam apenas em ler, mas desejam editar, modificar, criar 

novos sentidos ou até um novo produto, como demonstra a experiência da Flat World 

Knowledge. São necessários estudos mais sistematizados a esse respeito, mas o editor terá 

de ser (mais do que nunca) criativo. E sem perder de vista as características regionais, 

econômicas, sociais, políticas, regulatórias e educacionais do mercado em que atua.  

 Como em qualquer processo de transição, a realidade do mercado editorial suscita 

mais perguntas que respostas. E são muitas, complexas e algumas ainda desconhecidas, as 

questões com as quais o editor terá de se deparar para desenvolver novas formas de trabalho 

e de relações com os autores, leitores e consumidores nesta era informacional (CASTELLS, 

1999). Como bem descreve FURTADO (2004, p.22), trata-se de fazer face não a 

“substituições, mas a reestruturações, em que a forma mais antiga sobrevive, persiste com a 

nova e com ela se articula numa outra economia”. E o próprio editor, nesse processo, tende 

a se reinventar. Esperamos que os futuros resultados desta pesquisa em andamento 

contribuam para a definição e os novos modos de atuação desse profissional.  
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