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Resumo 

 

Assim como a cultura livresca moldou o pensamento humano, é viável pensar que a 

hipermídia tem desconstruído não apenas suportes, meios, linguagens e práticas de 

comunicação, mas também nossa forma de ler e interpretar o mundo. Enquanto os e-books 

seguem como a remediação do livro e da leitura linear, a hiperleitura, como hábito da 

geração conectada, mostra-se como prática que pode vir a eleger um novo gênero 

“literário”, que se mostra como a negação daquilo que consideramos como objeto estético 

da literatura. Este artigo compara as duas revoluções da leitura e propõe um jogo de dados: 

a desconstrução do livro é o hiperlivro, talvez o “romance” da era da convergência.   

 

Palavras-chave 
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O vídeo fez a graça de milhares de usuários do Facebook: sentada no chão, uma 

menina de seus dois anos movimenta os dedos sobre as páginas de uma revista, tentando 

“clicar” nas imagens sem sucesso
3
. Não seria nada estranho se a tela touchscreen em que 

ela arrasta os dedinhos não fosse, na verdade, de papel, a velha revista de papel, que ela não 

reconhece, acostumada certamente com o tablet. Alguns milhões de anos antes, um adulto, 

o que se deduz pelo tamanho da marca deixada, encostava sua mão pintada na pedra fria da 

parede de uma caverna: com esse registro, resistente aos séculos, ele também aprendia uma 

nova forma de interação com o mundo e, sem o imaginar, inscrevia seu gesto na história da 

comunicação, da arte, e, assim, da própria humanidade. 

Entre aquele gesto de deixar a mão pintada sobre a rocha, sinalizando uma ação do 

homem primitivo para uma história que só bem depois nasceria, e o toque sutil dos dedos na 

tela, que produzem múltiplas marcas virtuais, não estão apenas as transformações de 

suportes, textos e modos de ler, mas a própria formação da civilização, que se fez a partir 

não apenas da leitura e da ciência do mundo, mas do registro desse conhecimento e sua 

constante reformulação. No debate entre apocalípticos e integrados, ainda é impossível 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Conteúdos digitais e convergências tecnológicas, XII Encontro dos Grupos de Pesquisas em 

Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutora em Letras pela PUCRS. Professora do Mestrado em Letras da UNISC – RS. Email: anamunari@terra.com.br. 
3 “A magazine is an ipad that does not work” Youtube. Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=aXV-

yaFmQNk&list=PLDDB0FD7CC5CDA64C&index=9&feature=plpp_video. (Obs.: Conforme orientação da NBR 6023, 

não incluirei essas leituras nas Referências Bibliográficas.) 

http://www.youtube.com/watch?v=aXV-yaFmQNk&list=PLDDB0FD7CC5CDA64C&index=9&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=aXV-yaFmQNk&list=PLDDB0FD7CC5CDA64C&index=9&feature=plpp_video
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prever o futuro do sistema a partir da hipermídia
4
, sutilmente controlado pelas práticas de 

ler e escrever adotadas por mãos e olhos humanos. No entanto, a partir do reconhecimento 

de que é a partir das relações entre o usuário e a máquina – e o livro é uma delas – que se 

assentam continuidades ou desusos, é possível, considerando ainda essa retroação na linha 

de montagem histórica
5
, vislumbrar certas possibilidades para o universo de textos, suportes 

e leituras. 

Durante os últimos 500 anos, vivemos sob a égide da última grande revolução da 

leitura: o livro impresso. Foi como leitores de livros de papel que construímos a sociedade 

moderna. Enquanto aperfeiçoamos esse instrumento que nos pareceu sempre existir – entre 

aquele primeiro incunábulo de 1455 e os livros que ainda hoje, aos milhares, ganham vida 

pelas mãos de seus primeiros leitores – moldamos nossa forma de ler o mundo. Somos 

leitores de papel, e nosso mundo precisa adaptar-se para caber na linguagem escrita, em 

orações articuladas, em textos lineares, em páginas com espaços vazios, linhas igualmente 

distribuídas, parágrafos – formas de expressão distintas da estrutura de nossa percepção e 

pensamento sobre o mundo (que são muito mais próximos da linguagem hipermídia).
6
 

Com a escrita, os olhos ocidentais foram aprendendo a perceber o mundo de cima 

para baixo, da esquerda para a direita, continuamente, bloco a bloco, os olhos escaneando 

significados, elegendo-os, somando-os num todo de sentido. Aprendemos a ler com os 

olhos agudos e a boca quieta, inventamos formas silenciosas de invocar falas e emoções. 

Erguemos livros em praças, onde também os queimamos, choramos, rimos, pensamos, 

descobrimos e nos enchemos de dúvidas sobre suas páginas.  

Não é difícil de entender o espanto dos leitores diante da ameaça de um novo 

suporte a tomar um espaço em torno do qual toda uma era tem orbitado. Mas o espaço 

virtual – o ciberespaço – não ocupa o lugar nem substitui o livro de papel. O livro digital – 

o e-book – poderá, sim, um dia, tornar-se o único modo pelo qual lemos um romance
7
, 

                                                 
4 O prefixo hiper sugere a superação da mídia, o que não deixa de ter sentido, quando pensamos justamente no 

esboroamento das margens: “Hipermídia é o conjunto de meios que permite acesso simultâneo a textos, imagens e sons de 

modo interativo e não linear, possibilitando fazer links entre elementos de mídia, controlar a própria navegação e, até, 

extrair textos, imagens e sons cuja sequência constituirá uma versão pessoal desenvolvida pelo usuário.” (GOSCIOLA, 

2003, p. 34.). 
5 Roger Chartier, historiador da leitura, faz essa digressão em A aventura do livro: do leitor ao navegador. Mas também 

acredita que o olhar sobre o passado não garante o acerto nas previsões: “Podemos pensar no passado para entender 

melhor o futuro. Os historiadores gostam de dizer isso, porque justifica seu papel social. Não sei se funciona bem, mas 

podemos aceitar a idéia.” (Entrevista no programa Roda Viva, 3 set. 2001. Disponível em: 

http://www.rodaviva.fapesp.br/materia/423/entrevistados/roger_chartier_2001.htm. Acesso em: jul.2012.) 
6 “Equipada a sociedade com um sistema de escrita ótimo, isto é, capaz de preservar o registro de tudo que podia ser dito, 

estavam criadas as condições para a evolução de uma nova forma de discurso, e portanto, de pensamento baseado agora na 

escrita.”( OLSON, 1997, p. 53, 54.) 
7 Na história dos gêneros, o romance foi a última grande novidade no mundo da leitura, por isso sua referência quando 

falamos da transformação e da remediação dos suportes e práticas de leitura. 

http://www.rodaviva.fapesp.br/materia/423/entrevistados/roger_chartier_2001.htm
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desses que são escritos para o papel. Se a prática de escrita e leitura de romances lineares, 

nos moldes do que conhecemos há quatro séculos, sobreviver à hipermídia, o papel será 

substituído pela tecnologia digital apenas se ela for aprovada pelo leitor, e ainda 

ecologicamente viável. Então, se ainda houver leitores de romances, haverá escritores e e-

books de romance. E os textos digitais serão lidos à semelhança do que os lemos hoje, da 

esquerda para a direita, de baixo para cima, folheando as páginas entre o início e o fim da 

história. Isso porque esses leitores já elegeram essa forma, preterindo o rolo, a leitura oral, 

os textos em blocos sem pontuação, a epopeia, e remediando o códice manuscrito de couro 

amarrado e o romance – possíveis num e-reader. 

A digitalização dos textos, utilizada desde os anos 50 do século passado, foi a quinta 

revolução da leitura, em que outras quatro mudanças alteraram significativamente os modos 

de ler: a passagem do rolo para o códice
8
, a prática da leitura silenciosa e a concomitante 

alteração na estrutura do texto com a separação das palavras, frases e parágrafos e o 

acréscimo de sinais de pontuação e, a partir do livro impresso, a leitura extensiva. A sexta 

revolução, mais ainda do que essa última, está assentada sobre uma transformação capaz de 

provocar uma significativa mudança nos modos de pensar. A sexta revolução é a da 

hipermídia, uma transformação não apenas do universo da leitura, mas de todo o sistema da 

comunicação – incluindo o refratário mundo das letras e da literatura. Toda mudança que se 

coloca sobre o universo da leitura sempre acaba alterando de alguma forma o da 

comunicação, e vice-versa. A hipermídia leva à reconfiguração mesmo do que seja texto, 

suporte, gênero ou leitura – e, consequentemente: de pensamento.  

Antes, é preciso rever: que instância provocou as mudanças anteriores nas práticas 

de leitura – suporte, autor, texto ou leitor? Impossível definir a responsabilidade de uns e 

outros nessa questão que nos leva à eterna brincadeira sobre o ovo e a galinha. A passagem 

do rolo para o códice foi uma alteração no suporte, mas quem a erigiu foram os leitores, a 

partir já de uma variação anterior sobre os modos de ler, sobre a necessidade de se 

encontrar mais facilmente trechos no texto, sobre a dificuldade relacionada ao enrolar e 

desenrolar e ainda sobre a portabilidade do pesado rolo e sua estrutura de pedra, osso, 

madeira ou metal. Certamente foi a transformação do suporte que permitiu aos leitores a 

liberdade do corpo, e foi essa liberdade que afetou a leitura. 

                                                 
8 Certamente aqui ignoramos remediações anteriores, desde a escrita nas paredes de pedra, passando pelos tokens, até as 

tábuas de argila e madeira, simplesmente pelo fato de que naquele tempo o sistema da escrita e da leitura ainda era muito 

restrito. Consideramos, assim, o primeiro objeto livro como o rolo. 
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A liberdade do corpo sobre o texto escrito significou, a partir da escrita à margem, 

do transporte facilitado e o consequente aumento de exemplares, a extensão do espaço da 

interpretação. Transformando-se de um suporte para ser aberto em público, portador de leis 

e anúncios oficiais, para uma ferramenta possível de ser particularizada – carregada junto 

ao corpo, por exemplo – os códices se tornaram um objeto pessoal, próprio para o ambiente 

íntimo e a leitura silenciosa. A interpretação deixou de ser uma prática principalmente 

pública, e sabemos o que isso significou para a revolução do pensamento. 

A prática da leitura silenciosa e a concomitante alteração na estrutura do texto com a 

separação das palavras, frases e parágrafos e o acréscimo de sinais de pontuação, 

necessários para a compreensão do texto, extenderam ainda mais os limites da 

interpretação, em que as concretizações do texto passaram a ser balizadas pela imaginação 

do leitor e não por regras institucionalizadas. O ato de leitura particular foi o chamado para 

a literatura, o gênero digno da infinita imaginação do leitor, e as histórias orais foram 

convocadas pelo códice. Livros pequenos, já de papel de trapo e sem as pesadas 

encadernações, eram próprios para serem escondidos nas vestes, sedutores, contestadores. 

A bíblia impressa de Gutemberg foi logo traduzida e interpretada por distintos leitores, 

particular e silenciosamente. A leitura extensiva, a partir do códice impresso – finalmente o 

livro – trouxe-nos aqui: escritores-leitores do mundo, da ciência, da arte. 

Nessa longa história da leitura, algumas ocorrências se repetem, mostrando que não 

é assim tão difícil prever o que pode acontecer quando outro suporte cai diante dos olhos do 

leitor. Na passagem do rolo para o códice, os textos ganharam outra dimensão, a partir de 

sua estrutura fechada na página; e assim ocorreu com a passagem da leitura digital em 

desktop (rolo) para o tablet (códice), que acabou por adotar a forma do livro. Essa imitação 

que os aplicativos para e-readers fazem dos modos de ler no livro se justifica pela tentativa 

de conquistar os leitores de papel, utilizando uma interface que lhes é conhecida e que 

funciona há séculos, e assim foi o que fez Gutemberg com o primeiro incunábulo: imitou as 

páginas dos manuscritos, com sua letra gótica, iluminuras e colunas, para imprimir sua 

bíblia.  

A leitura silenciosa era estranha para aqueles que não conseguiam decifrar os 

sentidos das palavras se não as ouvissem, assim como parece bizarra a prática de leitura em 

um smartphone para quem não é usuário e vê alguém mover os dedos por uma tela 

minúscula enquanto sorri da conversa que está tendo com um amigo ou enquanto lê o novo 

romance de Nicholas Sparks. Para quem sente prazer em “suportar” o imenso códice de 
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papel de Dom Quixote ou de A divina comédia pode parecer absurdo ler uma narrativa 

seriada em celular, mas não para os tecnológicos japoneses, que as têm transformado em 

best sellers. 

O fenômeno da leitura extensiva, após a invenção de Gutemberg conquistar 

rapidamente o mundo e provocar a multiplicação dos livros, já apavorava os leitores do 

século XVI, preocupados com a quantidade de livros, obras que eles julgavam 

desnecessárias. É um discurso muito próximo àquele que hoje assistimos em relação ao 

universo digital e sua profusão de conteúdo: informações errôneas, repetições de erros, 

desrespeito ao direito autoral, deformação de textos – tudo isso já foi motivo de 

desconfiança em relação ao impresso: “De modo geral, persistia  uma forte suspeita diante 

do impresso, que supostamente romperia a familiaridade entre o autor e seus leitores e 

corromperia a correção dos textos, colocando-os em mãos ‘mecânicas’ e nas  práticas do 

comércio”(Chartier, 2009, p. 99). Se, no caso do impresso, a criação dos direitos autorais, a 

institucionalização das editoras e da figura do crítico e mesmo o preço do papel não 

evitaram a proliferação dos livros, tornando inviável colocar em prática uma biblioteca una, 

organizada e acessível – vide a metáfora da Biblioteca de Babel, de Borges – tem-se 

procurado uma solução para a questão da expansão do conteúdo digital através da criação 

de uma web semântica. Se não há como limitar a produção – mesmo caso do livro – a web 

semântica organizaria a navegação, através de uma espécie de catalogação que, em vez de 

engavetar o conteúdo, separando-o em prateleiras como em uma biblioteca, propõe a sua 

interação, formando uma rede de sentidos. Para isso, é preciso que a máquina aprenda a ler 

a hipermídia como nós, atribuindo significados e fazendo relações.  

E a hipermídia, lida ainda pela máquina, é o big bang de uma nova era da leitura. 

Enquanto a questão sobre o fim do livro parece um tanto resolvida, com a admissão entre 

ambas partes de uma convivência quase pacífica entre o livro de papel e o eletrônico, pelo 

menos por mais algumas décadas, outra contenda entre analógicos e digitais parece 

movimentar o campo literário: os gêneros digitais. Se hoje assistimos a defesa, por críticos 

e educadores, do romance como forma artística literária superior, o seu passado não é assim 

tão glorioso, como nos mostrou a ávida leitora Emma Bovary. Entre o inaugural Dom 

Quixote e a adoção dos romances pela elite letrada passaram-se cerca de dois séculos, bem 

menos tempo para que o estilo de autoajuda se transformasse em best seller, depois de o 

gênero de Epicuro e Sêneca ter sido renegado em prol da cientificidade pregada nas 

universidades. 
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Enfim, essa pequeníssima digressão sobre o livro e sua leitura serve para mostrar 

como ele fixou práticas, mas que não extinguiu outras: ainda escrevemos bilhetinhos, ainda 

lemos em voz alta, ainda repetimos a leitura do mesmo poema várias vezes. Cada suporte, 

cada gênero e sua linguagem, servem a determinadas práticas e leitores. E esses leitores, 

justamente conforme suas práticas, elegem e transformam os textos e seus suportes. Cada 

texto, assim, tem seu suporte e seu leitor próprios, transformando-se mutuamente. 

Por isso, a mais recente preocupação dos defensores do impresso tem sido esta: de 

que o fim do livro signifique o fim da literatura, da obra linear que exige uma leitura 

intensiva e profunda – essa que nós transformou em civilização. E, como gênero literário 

“superior”, o romance também está ameaçado: o romance, “forma da virilidade madura” de 

uma sociedade que rompia com o cosmos mitológico (Lukacs, 2000, p. 71). Enquanto a 

ciberpoesia (gênero literário?), a música e as artes visuais digitais parecem ser aceitas sem 

grandes ameaças ao campo
9
, o fim do romance evoca uma catástrofe.  

Como gênero do livro impresso, cuja gênese é marcadamente histórica, reflexo de 

um tempo, é possível que o romance feneça com seu suporte. O romance exige não apenas 

a leitura linear, mas que seja percebido como obra, íntegra, completa. Ele tem sua 

identidade no todo, como forma estética coesa e coerente, é, assim, livresco. E que forma 

vai-se sobrepor ao romance nesses tempos de convergência? Qual será o gênero da 

sociedade digital?  

Foi nos apresentando os gêneros como formas estanques que Aristóteles acabou nos 

permitindo ver o contrário: as formas literárias têm correspondência entre as estruturas 

sociais – forma e realidade estão imbricadas, como mostra o hegeliano Lukacs, que afirma 

o vínculo entre categorias estéticas e história: “Toda forma artística é definida pela 

dissonância metafísica da vida que ela afirma e configura como fundamento de uma 

totalidade perfeita em si mesma” (Lukacs, 2000, p. 71). 

E aqui entramos na seara: arte. Também a milenar discussão sobre arte e não arte 

(ou cultura) encontra suas cotas de altercação na esfera digital. Certamente que tanto na 

afirmação sobre “gêneros históricos” quanto no estabelecimento de “critérios estéticos” 

para a tomada de uma teoria sobre a evolução das formas (ou remediação?) são  

perspectivas do historiador da literatura ou das artes, e não do produtor ou do usuário de 

                                                 
9 “Isso significa que, mesmo com a influência dos meios técnicos de comunicação, da transição do século passado para 

este, as obras ainda continuaram surgindo – não importa o quanto tenham se distanciado da tradição e se fechado às leis da 

estética,– os artistas ainda continuaram sendo artistas, mesmo quando se viam mais no papel de produtores e engenheiros, 

não mais acreditando que a inspiração vinha do alto”. (DENCKER, 2012, p. 133-153) 
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hipermídias hodiernos. A hipermídia é justamente a antítese de qualquer tentativa de 

fixação taxionômica: ela é “acontecimento” entre linguagens, gêneros, textos e agentes
10

 – a 

forma da negatividade de cada uma dessas categorias. Sua fragmentação – também entre 

essas instâncias e o tempo/espaço – impede de que a vejamos como objeto: ela não tem 

forma, é puramente estética. 

Qualquer objeto estético – com suporte, linguagens e agentes de produção e 

recepção próprios e institucionalizados – desconstrói-se no ciberespaço, perde as bordas, é 

aniquilado pela navegação do usuário. E aqui precisamos diferenciar os dois caminhos que 

a literatura – como objeto estético – pode percorrer através das novas mídias: o e-reader, 

como remediação do livro; e o ciberespaço, através da hipermídia, como hiperlivro
11

. 

Entre os atuais e-readers, há aqueles que se aproximam a tablets, em que é possível 

realizar outras funções, inclusive o acesso à internet
12

, como o kindle, da Amazon, o Nook, 

da Barnes and Nobles, e o Sony Reader, e mesmo o iPad, que é um tablet mas funciona bem 

como e-reader, e aqueles que são especificamente suportes para a leitura, como, entre os 

disponíveis no Brasil, o Cool-er, da Gato Sabido, o Story e o Cover Story, da Iriver, o Alfa, 

da Positivo, e o ER- 7001, da Elgin
13

. Esses não têm acesso à internet e são realmente livros 

eletrônicos: evocam a leitura linear, página a página, muitas vezes de um modo muito 

similar ao livro de papel – o folhear. Com exceção do último, todos apresentam o texto em 

preto e branco, com iluminação que se destina a aproximar a experiência de leitura com 

aquela feita no livro. Com a tecnologia e-ink, o Cool-er, o Cover Story, o Alfa e o Kindle 

permitem a leitura sob iluminação natural, diferentemente das telas LCD de câmeras, que 

espelham a luz. Todos esses e-readers são, portanto, remediações do papel para o digital. 

Nesses gadgets, cabem os velhos textos a que estamos acostumados a ler como 

leitores de códices, e a experiência de leitura é a de um leitor, um leitor digital. A diferença, 

aquém do peso e do manuseio, é que não enxergamos o objeto – o texto – em seu todo. Se, 

                                                 
10 “a multimídia torna-se hipermídia quando seu projetista oferece uma estrutura de elementos interconectados através da 

qual um usuário pode navegar e interagir” (VAUGHAN, 1994, p. 228) 
11 É como chamo o “suporte” da literatura hipermídia, conforme artigo a ser publicado em e-book pela EdiPUCRS. 
12 “Outra grande diferença na leitura digital está em lermos um texto on line ou off line. Quando lemos um e-book, tanto 

no computador quanto no tablet, sem conexão com a internet, ficamos presos (descontando o recurso da imaginação, 

próprio de toda leitura) ao texto: o leitor não pode escapar para outros textos e transformá-los num hipertexto. Já quando 

lemos um texto conectados à internet, podemos viajar pelo ciberespaço em busca de outros sentidos para a nossa leitura – 

mapas, palavras desconhecidas, personagens, fatos, o autor, curiosidades sobre o livro... Quando o próprio texto digital 

oferece essa possibilidade, através de links que joguem o leitor para o exterior, então, finalmente, depois de décadas de 

ideação, teremos concretizada a ideia de hipertexto. No entanto, isso é difícil, a existência de um texto que não controle as 

viagens de seu leitor – e ele sempre controla, mesmo as viagens da imaginação, para que o próprio sentido da obra não se 

perca em atalhos e cruzamentos perigosos. Neste caso, literatura e internet conversariam de forma a criar um outro texto 

literário, diríamos até um novo gênero da escrita.” (MUNARI, 2003, p. 4) 
13 Preferi falar daqueles que conheço, pois há uma infinidade de outros dispositivos de leitura, como os da Sansung, Acer, 

Android, Astak, Elonex, etc – menos usados do que aqueles que cito. 
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de um lado, há o inconveniente de que não é possível, no caso do Gato Sabido, por 

exemplo, a marcação de páginas, nem a anotação “às margens”, também no Gato e ainda no 

ER-7001, há a vantagem da busca por palavras, caso do Alfa, opção comum nos tablets que 

leem PDF, já que o próprio programa oferece esse recurso.  

No Story é possível fazer notas em áudio MP3 e, também como no Gato, ainda 

escutar música enquanto se lê. O Cover Story dispõe de uma caneta que possibilita 

anotações sobre o texto – o extremo da remediação do livro do papel. Aqueles que usam 

botão para virar páginas, caso do Gato Sabido, dificultam a sensação de se estar lendo um 

livro, mas aqueles cujo manuseio é em touchscreen podem fazer a gente esquecer que são 

dispositivos eletrônicos. Assim, com um tempo de adaptação, os leitores de literatura 

podem continuar a ler seus textos digitalizados mesmo depois do fim do livro – que, sempre 

é bom lembrar, não significa a morte da escrita. 

Já nos tablets, e mesmo, de certa forma, no Kindle, embora eles suportem esses 

mesmos textos, o resultado da leitura como concretização de um objeto estético pode ser 

completamente diferente: torna-se uma experiência de hiperleitura. Nos desktops, a prática 

não é muito distinta há mais de cinco décadas: a leitura de textos tanto pode ser como no 

rolo, de baixo para cima, através da mão no mouse ou com o dedo nas teclas de setas, como 

no modo page down/page up, a exemplo dos textos em PDF, formato mais comum nos e-

readers.  

Nos desktops, entretanto, dificilmente haverá um dispositivo de compra de e-books 

sem que seja possível acessar a web, caso dos e-readers. Ler em um desktop significa, 

quase que em todos os casos, estar conectado – ou seja, ter a possibilidade de “sair pela 

janela” e encontrar um mundo exterior ao texto, e é isso que torna a experiência de leitura 

diferente. Esse universo navegável em múltiplas linguagens permite mais do que simples 

anotações à margem, tornando-se a mídia/linguagem para a resposta e a criação do 

hiperleitor. Dessa forma, ao contrário do que muitos pensam, a hiperleitura tem sido mais 

frequente em desktops do que em e-readers. 

Nos tablets, além dos formatos similares aos textos em papel, usados nos e-readers, 

como TXT, PDF, RTF, HTML, DOC, PPT, ePub e Mobi
14

, ainda é possível acessar textos 

através de aplicativos. E a leitura através desses aplicativos é que também transforma a 

experiência em algo diferente daquela propiciada por um livro. Podemos, assim, resumindo 

                                                 
14 Diferentemente dos formatos usuais de textos usados em redatores como o do Windows, o formato ePub foi elaborado 

especificamente para os e-books, uma espécie de padrão, em código aberto, baseado em XML e CCS, que permite a 

adequação ao software do leitor digital. O formato Mobi (.azw) é o padrão do leitor Kindle, criptografado pela Amazon. 
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daquela forma simplista
15

, estabelecer essas duas possibilidades, a partir dos suportes, para 

a evolução do texto literário: a sua adaptação ao formato eletrônico dos e-readers que 

remediam o livro – que vêm acontecendo muito lentamente, pelo menos no Brasil –, ou a 

sua desconstrução no ciberespaço – que é o que começa a ser erigido em aplicativos –, ou 

seja: e-readers (livros eletrônicos) ou hiperlivros. 

Por outro lado, é possível prever que a leitura de obras íntegras – a literatura 

oferecida em livros: romances, contos, novelas – será substituída pela leitura fragmentada, 

comum em blogs e redes sociais, o que a aproximaria do tipo de texto que será oferecido 

em aplicativos de tablets. Ou seja: se os usuários de mídias preferirem hiperler, o campo 

editorial vai buscar oferecer-lhes hipermídia. E o campo da literatura vai orbitar em torno 

do hiperlivro. 

Conforme pesquisa realizada pela Simplíssimo
16

, atualmente, o volume de textos 

digitais em português está em torno de 17 mil, o que pode totalizar cerca de 11 mil títulos
17

, 

disponíveis para compra nas maiores distribuidoras de e-book no país: Gato Sabido, Saraiva 

e Amazon
18

. O site da Livraria Cultura mistura títulos nacionais com estrangeiros e 

confunde a pesquisa, mas, se buscarmos por e-books, com o filtro da língua (português), 

encontraremos apenas 500 títulos. Entre esses, o formato se divide quase que meio a meio 

entre PDF e ePub; já a pesquisa da Simplíssimo não apresenta esse dado. 

O formato do texto digital é importante para a experiência da leitura. O fato de que 

quase a totalidade das obras digitais é oferecida em PDF e ePub mostra a tendência a 

priorizar o texto – não outras linguagens, como a imagem e o som –, para ser lido como se 

lê em livro. Em 2010, na apresentação do seu novo produto, Hélio Rotemberg, presidente 

da Positivo, fez questão de frisar que, com a tecnologia e-paper, o Alfa seria ideal para ler 

romances
19

. Assim, enquanto existirem leitores de literatura que se dispõem a acessar seus 

textos através da tecnologia digital, editoras e distribuidoras de e-books vão oferecer-lhe 

                                                 
15 Meu objetivo aqui não é analisar nem distinguir a experiência de leitura através de e-readers ou tablets, questão que 

caberia a uma pesquisa prática e envolveria outro tipo de conhecimento, focado na interface entre leitores e dispositivos. 
16 Dados de janeiro de 212. Publish News.  

Disponível em: http://www.publishnews.com.br/telas/noticias/detalhes.aspx?id=67073. Acesso em: jul.2012. 
17 As livrarias oferecem o número de obras disponíveis, e a Simplíssimo fez uma estimativa de títulos, pensando na 

repetição. Conforme a pesquisa, geralmente elas oferecem textos diferentes. Para saber os números de acordo com as 

editores, ainda é possível acessar pelo Publish News. 
18 É possível comprar obras em português no site Amazon.com, mas o site brasileiro começa a operar ainda este ano, o que 

vai aumentar gradualmente o número de títulos para o leitor brasileiro. Esse pequeno número de obras digitais de que 

dispomos, em comparação com o norte-americano, cerca de 400 mil títulos, nos leva a pensar que o nosso espaço de 

hiperleitura é muito diferente daquele e, ainda, que seja mais coerente prever o futuro do e-book em nosso país depois que 

tivermos textos digitais a serem lidos. 
19 Revista Isto É Dinheiro, ed. 666, 9 jul. 2010.  

Disponível em: http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/28067_O+CONCORRENTE+BRASILEIRO+DO+KINDLE.  

http://www.publishnews.com.br/telas/noticias/detalhes.aspx?id=67073
http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/28067_O+CONCORRENTE+BRASILEIRO+DO+KINDLE
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essas obras e os e-readers continuarão a suportar textos para serem lidos como nos livros. E 

pouca coisa vai mudar no mundo das letras.  

A quebra do velho contrato entre o leitor e o suporte da literatura está em que é 

preciso ser um usuário de tecnologia digital para alcançar o texto. As dificuldades começam 

em que cada leitor digital trabalha com determinado software, que, por sua vez, aceita 

determinados formatos – embora o PDF possa ser lido por praticamente todos. O hardware 

pode estar atrelado a uma loja específica: o Kindle só compra livros da Amazon, o Nook, da 

Barnes & Nobles, e o iPad, da iTunes Store
20

. Essas peculiaridades desconstroem a zona de 

conforto da leitura como a feita em livro, principalmente quando obrigam o leitor a utilizar 

conversores de texto de um formato a outro, caso do Calibre, aprendizado que força o 

usuário a abandonar seu status de simples leitor. 

Talvez por isso, os produtores de e-books parecem estar temerosos, esperando que 

alguém tome a iniciativa de transformar a literatura em jogo, onde o principal não é o 

“texto”, mas a narrativa construída pela interação com o leitor-jogador. O setor que mais 

significativamente tem desenvolvido aplicativos para leitura é o da literatura infantil e 

juvenil. Não é de hoje que esse é o âmbito da inovação no mundo das letras – vide o caso de 

Monteiro Lobato e sua empreitada editorial – pois parece mais fácil testar com os pequenos, 

que não tem voz para reclamar. A questão, no entanto, parece ser outra, a de que, como 

mostra o vídeo aqui comentado, é essa a geração preparada para a experiência de outra 

forma de literatura (que alguns letrados preferem não chamar de literatura, caso de Alberto 

Manguel e Roger Chartier). 

A situação dessa ainda pequena transformação no campo, apesar de todas as 

previsões da morte fulminante do livro, substituído sem dó pelo e-book, pode ser facilmente 

explicada não apenas pela valor que ainda é preciso pagar para adquirir um leitor eletrônico 

ou pelo fato de que os e-books têm preço similar ao dos livros em papel, mas também 

porque o leitor que lê esses textos – lineares – ainda são os leitores de livros, cuja maioria 

ainda é fiel ao papel: ao códice observável na estante, com seu cheiro e cores peculiares, 

suas páginas demarcadas, seu volume a dizer para que veio. 

Já os nativos digitais preferem ler em telas, mas não os textos oferecidos em e-book, 

e sim a hipermídia: em redes sociais, blogs e sites de vídeos e músicas, onde comentam 

sobre suas rápidas experiências com o mundo do entretenimento. Ler, para esses usuários, 

                                                 
20 Mas é possível baixar PDF através da internet e colocá-los na biblioteca e ler TXT e DOCS em aplicativos como o 

Evernote. 
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não é essa experiência imersiva, profunda e concentrada, mas uma viagem em links, 

fragmentada, que constrói sentidos pela navegação e que não enxerga o todo, o fim, desse 

objeto estético, que “acontece” em rede. A conexão 360º
21

 full time não é mais apenas uma 

questão de escolha ou gosto, ou pelo fato de que a internet é hoje o reduto do “encontro” – e 

da construção de si mesmo a partir desse cosmos virtual –, mas porque esses usuários de 

redes “funcionam” dessa forma. A partir do conhecimento de que as estruturas cerebrais 

não são rígidas e se modificam conforme as experiências e as necessidades
22

, pesquisas já 

mostram que tornar a hiperleitura um hábito está transformando o cérebro, alterando os 

circuitos neurais a partir da recepção da convergência de mídias. Mais, interferindo na 

forma como usamos a linguagem, a hipermídia também influencia a forma como pensamos:  

Por ser a linguagem, para os seres humanos, o reservatório primário do pensamento 

consciente, particularmente das formas mais elevadas de pensamento, as tecnologias 

que tendem a reestruturá-la acabam por exercer a influência mais forte sobre nossas 

vidas intelectuais. (CARR, 2011, p. 78) 

 

Essa geração hipermidiática, chamada de Z pelos especialistas, não equivale ao 

leitor de romances em papel; assim, o conteúdo digital que pode seduzi-lo e levá-lo a ser o 

leitor de livros digitais tem de ser mais do que um texto em PDF, Mobi ou mesmo ePub. 

Para o leitor nativo de hipermídia, dos jogos digitais, dos MUDS
23

, das redes sociais, dos 

textos fragmentados da internet, o livro digital tem de se transformar no hiperlivro – a 

forma equivalente do romance para essa geração, capaz de seduzi-lo para a leitura de 

narrativas, as novas narrativas em rede
24

. 

E é nesse sentido que o “romance”, como forma representativa de um tempo – “a 

epopeia do mundo abandonado por Deus” (Lukacs, 2000, p. 89) – transformar-se-á em algo 

muito distinto do texto que hoje lemos em livros. E como algumas editoras já demonstraram 

sua intenção de construir aplicativos com as obras em domínio público, é possível que até 

mesmo os romances livrescos transformem-se em hiperlivros – uma parte deles felizmente 

resguardada intacta nas bibliotecas digitais, porque o papel certamente não sobreviverá. 

Pensando ecologicamente, é também muito provável que os livros deixem de serem 

impressos em um tempo não muito distante. 

                                                 
21 Em redes sociais, conversas virtuais, e-mails e sites de relacionamento, imagens, música e vídeo: uploads e dowloads. 
22 “A neuroplasticidade fornece o elo perdido para compreendermos como os meios informacionais e outras tecnologias 

intelectuais exerceram  sua influência sobre o desenvolvimento da civilização e ajudaram a guiar, em um nível biológico, a 

história da consciência humana.” (Carr, 2011, p. 75) 
23 Multi-user domain é uma espécie de RPG em que os participantes jogam, juntos, um mesmo jogo pela internet. 
24 Como, há pouco mais de uma década, as narrativas de RPGs fascinaram alguns breves segmentos de leitores. 
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 A obra dantesca A divina comédia pode restar em ser o mesmo texto, em PDF no 

desktop, ou em mobi num aplicativo. O que pode torná-la outra – e outro objeto estético –  

é a prática de leitura exercida pelo leitor: se ele lê sozinho com o texto, ou com o auxílio de 

um dicionário, de textos sobre Dante Alighieri ou a própria obra, se ele lê linearmente, se 

ele lê enquanto está conectado e faz buscas no Google, se troca experiências de leitura na 

rede social, se assiste a vídeos de adaptações no Youtube, ou se escreve, paralelamente, 

uma fanfiction
25

 sobre a história. Até aí, alguém poderá dizer que não há diferença entre 

abrir um dicionário que está em cima da mesa ou um dicionário on line. Realmente talvez 

não, desde que o dicionário exista e o leitor saiba e deseje manuseá-lo. Isso deve ser 

observado porque sabemos que a geração nativa digital tem outra relação com gadgets, e 

cada vez mais a tecnologia chega para atender a suas demandas. Da mesma forma, publicar 

uma fanfiction na rede e obter de seu texto um número de 15 mil comentários torna a 

experiência de escrita muito diferente daquela dos velhos fanzines. 

 Mas, e se o hiperlivro for o conjunto disso tudo na mesma interface? O dicionário, o 

vídeo, os comentários críticos, a biografia do autor, o espaço de criação do próprio leitor? E 

aqui não falo de links e plugins, mas de HTML5, que permite a convergência multimídia de 

uma forma muito mais integrada. Conectado a essa web semântica, o próprio “texto” seria 

capaz de linkar o leitor a outros textos, numa rede infinita: 

Imaginemos: na tela finíssima de oled o leitor lê um texto literário recém comprado, 

com um toque, pela internet (caminhando, ele passou em frente a uma livraria, que 

“jogou” para seu aparelho uma propaganda do livro). No texto há referência a uma 

data, ele toca a tela, em cima do número, desencadeando a busca por significados 

para aquele termo – a web semântica compreende, sem a necessidade de sites de 

busca – e escolhe uma sugestão, que ele põe à margem do livro. E assim com 

palavras, nomes, termos em outro idioma... O livro que ele comprou já vem com 

alguns vídeos, que rodam simultaneamente à leitura, às margens, e o leitor pode 

deslocar, aumentar, diminuir, interromper o vídeo. O livro também vem com trilha 

sonora: música de suspense para a hora exata, música romântica para o beijo 

narrado – mas o leitor pode trocar, interromper... O que seria o texto literário aí? 

Seria o texto verbal, os vídeos, a música, os outros textos que foram trazidos para 

dentro dele. (Munari, 2011, p. 6.) 

 

 O hiperlivro será, assim, uma experiência viva: conforme cresce a rede de conteúdos 

na internet, modificam-se as suas possibilidades, ele nunca é igual. As atualizações serão 

produzidas pelo próprio editor (ou webdesigner, publicitário, autor?). No perfil do autor, a 

                                                 
25 Fanfiction, ficção de fã na tradução literal, são textos que os internautas escrevem sobre suas leituras preferidas – 

literatura, séries televisivas, filmes, músicas, óperas, etc – e publicam na internet em sites específicos. Com o advento da 

web 2.0, concomitante ao lançamento da série Harry Potter, o universo da fanfiction tornou-se um fenômeno de leitura, 

em que alguns desses textos acabaram sendo publicados em livro, como os de Seth Grahame-Smith, Jane Herman e Babi 

Dewet. 
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linha do tempo cresce, e enxergamos suas postagens nas redes sociais. O lançamento de seu 

novo livro aparece nos eventos, onde o leitor poderá comprá-lo num toque assim que ele for 

oferecido na margem direita da tela. E isso “dá margem”, literalmente, para outras 

inserções, como a publicitária. Não nos surpreendamos que o “personagem” do livro – que 

pode ter a face do leitor ou de um ator à escolha, visível sempre que o dedo deslizar por seu 

nome – apareça tomando uma coca cola no vídeo ao lado do trecho em que ele estava com 

sede. Ou, a partir de alguns minutos na página – quem sabe a tecnologia permita ao 

aplicativo perceber os movimentos de scanning/skimming
26

, sabendo, assim, o trecho que o 

leitor lê – e a palavra “chocolate” começa a mudar de cor, até que ela se torna animada. Se 

o leitor tocar nela, entram os reclames: uma marca de chocolate se oferece para ser 

comprada na loja virtual, e um pequeno ícone aparece no canto inferior direito. 

 Essa será a forma da era da convergência: nem texto, nem gênero, nem linguagem, 

nem produção autoral, mas a convergência de múltiplos textos, gêneros, linguagens e 

agentes. Assim como o vínculo entre o objeto livro e o texto escrito produziu determinadas 

formas estéticas e ainda determinadas práticas de interpretação, o vínculo entre as novas 

máquinas de ler e o virtual – a hipermídia – certamente vai levar a novas espécies de textos 

e jeitos de ler. Observando as práticas de hiperleitura mais frequentes – aquelas que 

ocorrem no interior das redes sociais, onde se lê, escuta, fala, assiste, compartilha – é 

possível prever que o hiperlivro venha a ser o suporte de um texto híbrido: o amálgama 

entre a linguagem escrita e a falada, em que a oralidade sobrepõe-se como condicionante de 

gêneros e formas textuais distintas, para diferentes leitores (rappers, cineastas, críticos de 

arte) e diferentes micro-espaços, conforme “tribos”. 

A linguagem também será híbrida, uma mistura entre vocábulos e sintaxes das 

diferentes línguas dos diversos falantes que compartilham o texto, que selecionam palavras 

em um dicionário globalizado, conforme o poder comunicativo que elas detenham em cada 

esfera sócio-cultural. Essa linguagem será sobretudo pictográfica, recheada de ícones – a 

superação de emoticons e mesmo de memes –, em que o papel da “ilustração” vai adquirir 

outro patamar, próximo àquele que hoje damos à fotografia isoladamente: uma imagem 

realmente falará por muitas palavras, convertendo-se em páginas do hiperlivro como o 

próprio texto. O sucesso de sites como Pinterest ou de aplicativos como o Instagram 

mostram a renovação do interesse pela imagem fotográfica como forma comunicativa – em 

que os internautas constroem seus perfis através de seu olhar sobre o mundo. 

                                                 
26 Formas de ler, conforme o tempo e a fixação do olho na página ou tela. 
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O gênero da nova era, forma e conteúdo representativos da convergência, não será 

uma obra acabada, e sim um fragmento interconectado a múltiplos espaços e tempos. Como 

uma superação das séries literárias e fílmicas que têm conquistado fanáticos pelo mundo, 

esses hiperlivros levarão ao extremo o sentido de obra inacabada, em que o agenciamento 

da produção vai trocar de mãos à medida de interesses do mercado, descontruindo os 

limites da autoria. Hiperleitores receberão seus “capítulos” automaticamente em seus 

gadgets: pedaços de transitoriedade que se interconectam ao hiperlivro, sem que isso 

signifique a linearidade da narrativa – início, meio e fim – mas, sim, a navegação do 

personagem na realidade (que talvez venha a ser mais real do que esta), linhas do tempo em 

espirais. 

O herói do “hiper-romance” deixará de ser o indivíduo problemático cujo mundo foi 

“abandonado por Deus” (Lukács, 2003, p. 91) – o herói que fez surgir o romance –  para 

transformar-se no “pós-humano” (Santaella, 2003, p. 191), sujeito-máquina-informática, em 

simbiose com o ciberespaço e a virtualidade das experiências, coincidindo, assim, com a 

“situação do mundo” (Lukács, 2003, p. 96), em que personagem e leitor fundem-se como 

“perfis” de um mesmo cosmos. Num mundo real ainda problemático, a fuga do pós-humano 

entrelaça-se à viagem virtual, em que a busca consciente de si mesmo, característica do 

herói romanesco, transforma-se na criação de avatares. 

As questões sobre essa pós-humanidade, que Santaella (2003) ainda joga para um 

futuro pós-mídia, evocando essa simbiose cibernética entre homem e máquina, apresentam 

indícios de um retorno a uma consciência mitológica, em que homem e criador (ele próprio) 

interagem em um mesmo espaço, agora virtual. Na literatura, isso tem aparecido de forma 

bastante pragmática na preferência dos leitores dessa geração mais próxima da tecnologia 

por narrativas de mitos e heróis fantásticos – em que Neo, de Matrix, é o exemplo que pode 

mesmo servir de marca desse novo paradigma: um messias que age em dois mundos, o real 

e o virtual, destruindo esses limites. O desejo dos usuários pela continuidade de suas séries 

será satisfeito, à medida da capacidade desse mundo ficcional de criar espaços vazios para a 

interação contínua do hiperleitor. 

Nesse amálgama híbrido de linguagens, gêneros, textos e agentes, que distinção 

poderá haver entre a produção institucionalizada e a cultura popular?
27

 É bem provável que 

                                                 
27 A questão em foco não é aquela postulada por Martin-Barbero, em Dos meios às mediações, que discute a substituição 

de antigas formas de controle social pela massificação provocada pelos novos meios, a partir do rádio, cinema e televisão. 

O que se coloca aqui é a transformação do texto, a partir da convergência de agentes de produção e leitura em um mesmo 
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outra interpolação surja: entre a cultura livresca e a hipercultura – ainda sutilmente 

proclamada em relação ao conhecimento, à informação e algumas esferas da arte.  Será a 

dialética do pensamento linear-hiper, que talvez coloque em cheque antigas certezas da 

humanidade. Na era do bóson de Higgs, voltamos às grandes e essenciais dúvidas. 

Para Amin Maalouf,  “O romance questiona a realidade, e pra isso precisa de 

liberdade
28

”. Se isso significar não apenas a liberdade de conteúdo, pleiteada pelo escritor 

libanês, que prega a desconexão entre literatura e política e a desconstrução de dogmas 

religiosos e culturais pela ficção, mas também a liberdade formal, então talvez tenhamos 

um novo gênero, algo que dificilmente poderá ser chamado simplesmente de “literatura”, 

não por seu suporte, mas pela própria negação daquilo que julgamos seja a literatura 

livresca. Hiperlivro, hiperliteratura, hipermídia, hiper-romance, tudo isso, ou nada disso. 
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