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Resumo 

Pela primeira vez na história do livro e da leitura as transformações se deram em três 

frentes diferentes: na técnica de produção dos textos, no suporte do escrito e nas práticas de 

leitura. Apesar disso, a continuidade de tecnologias anteriores nas novas plataformas 

permanece, dividindo espaço com rupturas não muito óbvias nem tão rápidas assim, uma 

vez que o avanço tecnológico se dá de forma muito mais acelerada que as transformações 

culturais. Partindo do conceito de domesticação dos meios estabelecido por Chartier, esse 

artigo visa uma análise da forte presença de critérios e categorias próprios do impresso na 

tela como suporte de texto multimídia. Para isso, segue-se ao longo do texto uma 

perspectiva histórica, partindo da virada do manuscrito para o impresso, na expectativa de 

que o estudo da história ilumine a passagem atual, do impresso para o digital. 

Palavras-chave: domesticação; suportes; imitação; permanência; ruptura 

Introdução 

É inegável a rapidez com que, hoje, surgem novas tecnologias e, por sua vez, os seus 

aperfeiçoamentos. No campo do livro e da leitura não é diferente. Seja em plataformas 

específicas à leitura, como os e-readers (leitores de livros digitais), ou em plataformas que, 

entre outras atividades, permite a leitura, por exemplo, Tablets, computadores e mesmo 

celulares, nos últimos anos, três fatores conjugados parecem estar levando à intensa 

migração para o meio eletrônico do que nós entendemos como “livro”. São eles: o 

desenvolvimento de plataformas digitais de leitura cada vez mais modernas e refinadas; a 

expansão e popularização da Internet; e a chegada de grandes livrarias virtuais ao país, a 

exemplo da Amazon, Google Play e iBookStore. 

No entanto, de acordo com Chartier (2006) e Barbier (2008), os avanços 
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tecnológicos acontecem num tempo muito mais rápido do que as mudanças culturais. Dessa 

forma, toda a velocidade com a qual se tem dado as alterações nos suportes de leitura não 

tem garantido mudanças visíveis no formato textual oferecido. Vide o PDF, um dos 

modelos de textos eletrônicos mais comuns e utilizados pelos leitores, perdendo apenas para 

o DOC, que, no entanto, não possui respaldo em todas as plataformas de leitura – o e-

reader Kindle, por exemplo, não aceita a extensão .doc, mas lê tranquilamente a 

extensão .pdf, mesmo que o ideal para ele seja o formato epub. O PDF é um exemplo 

perfeito de imitação textual impressa no digital, e sobre ele falarei mais tarde nesse artigo.  

A imitação presente nos textos eletrônicos, porém não se pauta apenas no impresso. 

A tela ressuscita também o deslizar do texto nos moldes dos rolos antigos, isto é, a 

disposição do texto eletrônico na tela segue a mesma dinâmica dada pelo formato de rolo, 

um fluxo de texto contínuo, mas ganhando em praticidade, já que no suporte eletrônico não 

é necessária a manipulação da plataforma textual com ambas as mãos, diferente do sistema 

do rolo, o que também impedia a tomada de notas simultaneamente à leitura. 

A questão que este artigo enseja, portanto, trata-se do que Chartier (2006) chama de 

domesticação dos suportes, isto é, o ato de aplicar inovações tecnológicas a estruturas 

anteriores, imitando aspectos anteriores em novos formatos. A humanidade tem por 

costume fazer o novo com o velho, e é nesse sentido que, sobrepondo-se acumulações e 

revoluções, será possível entender como o cumprimento de uma dada lógica garante os 

meios para que se chegue a um novo status, posteriormente, de superação ou mesmo 

destruição do primeiro, mesmo que haja a manutenção de estruturas antigas e a coexistência 

de tecnologias diferentes. 

Em outras palavras, o processo de domesticação dos suportes se dá mediante 

continuidades e rupturas relativas às tecnologias até então utilizadas. A imitação é apenas 

uma primeira fase do processo de domesticação, mesmo que seja preciso superá-la para se 

chegar a uma nova estrutura e a uma configuração própria do novo suporte (ALBARRÁN 

& RIBEIRO, 2013).  Com esse trabalho pretende-se esboçar alguns eixos de discussão a 

respeito do tema, trabalhando numa perspectiva histórica, na expectativa de que o estudo da 

história ilumine a passagem atual. 

Do Manuscrito ao Impresso 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu – 2 a 5/9/2014 

 
 

 3 

 É preciso esclarecer que a invenção de Gutenberg não marca uma ruptura brusca 

entre um formato e outro, não se trata de uma substituição imediata, de um vazio na história 

que substitui uma tecnologia por outra, muito pelo contrário. Os primeiros impressos 

surgem, no século XV, como uma tentativa de imitação o mais fiel possível do livro 

manuscrito, principalmente no que se refere aos tipos gráficos utilizados na composição das 

páginas, os quais reproduzem com bastante fidelidade o modelo de escrita feita à mão 

(MELOT, 2012; BARBIER, 2008).  

À princípio, as ilustrações de adorno dos livros, especialmente dos livros de luxo, 

livros exclusivos, também continuam sendo feitas manualmente (FILKENSTEIN & 

MCCLEERY, 2005). Os ilustradores, que até então dominavam o mercado das ilustrações à 

mão, por exemplo, permanecem em voga com seu modus operandi nos primórdios da 

impressão, sendo substituídos gradualmente pela xilografia e pelas estampas. 

Hallewell (2012) justifica esse processo de continuidade de formatos na passagem 

do manuscrito para o impresso como forma de garantia e manutenção do comércio livreiro 

à época. Para ele, os primeiros impressores tinham como propósito imitar, ou, até mesmo, 

segundo o autor, falsificar os manuscritos, pois “a tipografia só poderia ganhar aceitação se 

e quando pudesse fornecer um produto indistinguível de um manuscrito de boa qualidade” 

(HALLEWELL, 2012). O que, segundo Hallewel (2012), também serve de justificativa 

para os longos anos de demora que Gutenberg levou experimentando sua própria invenção, 

fato este que, ao final, o levaria à falência. 

A baixa popularidade dos livros impressos em seus primórdios também pode ser 

atribuída à desconfiança que se tinha desse tipo de publicação. Preferiam-se as cópias 

manuscritas, porque estas permitiam um maior controle do texto, de sua circulação e de sua 

interpretação (BOUZA, 1997, apud CHARTIER, 2002). 

(...) O traço comum entre essas diferentes modalidades da „comunidade do 

manuscrito‟ na época da impressão reside na vontade de subtrair ao acesso 

público, portanto aos riscos de corrupção ou de profanação, um saber 

precioso, uma literatura escolhida ou, como no caso da comunidade dos 

leitores de manuscritos heterodoxos do século XVIII, das obras perigosas 

(Moureau e Benitez apud CHARTIER, 2002, p. 87). 

 Quando colocamos uma imagem de uma cópia manuscrita tardia ao lado de uma 

imagem das primeiras impressões, por exemplo, tem-se a sensação, inclusive, de que não 

houve grandes mudanças, muito menos abruptas ou revolucionárias (EISESNTEIN, 1983, 
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p. 37). Como podemos perceber na Figura 1, que demonstra a semelhança entre um texto 

manuscrito e um texto impresso. A primeira imagem (à esquerda) traz uma página da Bíblia 

manuscrita, e a segunda, uma página da Bíblia impressa, a famosa Bíblia de Gutenberg. 

 
Figura 1: Bíblia manuscrita (à esquerda) x Bíblia de Gutenberg (EISENSTEIN, 1998, p.37) 

 

 A partir da Figura 1 é possível notar com clareza a preocupação dos impressores em 

garantir certa fidedignidade à aparência da grafia manuscrita, um tipo bastante desenhado. 

Outra semelhança está na presença de uma capitular rebuscada na abertura do texto na 

página. Ao passo que a preocupação com espaçamentos e distribuição homogênea do bloco 

textual ao longo da página já era uma característica trazida pelos copistas. 

Por trás de cada livro impresso por Peter Schoeffer há um manuscrito 

publicado [...]. A decisão sobre os tipos de letras a usar, a seleção das 

iniciais e a decoração das rubricas, a determinação do comprimento e 

largura de cada coluna, o planejamento das margens [...] tudo estava 

predeterminado pela cópia manuscrita precedente (EISENSTEIN, 1998, p. 

36). 

Apesar disso, é preciso salientar que mudanças e novas características surgiram sim, 

contudo estão mais ligadas ao modo de produção do que às alterações visíveis – o livro só 

começa a se tornar um objeto popular a partir do momento em que a impressão em papel 

barateia seus custos de produção e a prensa tipográfica permite a produção de exemplares 

em maior escala, de forma mais rápida e a um menor custo –, o que gera certo paradoxo de 

continuidade aparente e mudança radical. Por outro lado, não somente os primeiros 

impressores buscaram copiar o modelo manuscrito, como o caminho inverso, isto é, 

escribas baseando seus trabalhos nos primeiros impressos, no século XV, também 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu – 2 a 5/9/2014 

 
 

 5 

aconteceu (EISENSTEIN, 1998).  

De acordo com Barbier (2008), o manuscrito é em grande parte abandonado no final 

do século XV em proveito do material impresso. Porém, este só viria a se desvincular 

definitivamente da forma material utilizada nos manuscritos no início do século XVI. A 

partir disso, começamos a perceber que a passagem de uma lógica a outra, dentro da 

história das mídias, requer um longo período de tempo para a avaliação da problemática do 

processo de ruptura e continuidade, para se perceber como a repercussão e a acumulação 

levaram à revolução de fato.  

Do Impresso ao Digital 

Esses dispositivos buscam combinar a portabilidade, a alta definição e o 

conforto visual que a página do livro proporciona com as facilidades do 

texto eletrônico, com ferramentas como marcadores de página, blocos de 

anotações, controle de luminosidade, dicionários, busca por palavras, e 

atualização automática para recebimento de notícias (SIMÕES, 2008, P. 

165). 

O advento dos suportes digitais de leitura marca, na história do livro e da leitura, 

pela primeira vez, um momento de grandes transformações em três frentes distintas: na 

técnica de produção dos textos, no suporte do escrito e nas práticas de leitura (CHARTIER, 

2002). Deve-se ao texto digital o aparecimento de diversas rupturas e modificações, como, 

por exemplo, o aumento da leitura descontínua, fragmentada; a dificuldade de percepção da 

obra como obra; a maior mobilidade e maleabilidade do texto; e mais intervenção do leitor 

no conteúdo do texto etc. (CHARTIER, 2002). 

Apesar disso, a domesticação das plataformas digitais também não deixaria de atuar 

nesse momento. Em relação à tela como suporte de texto multimídia, temos assistido à 

presença marcante de critérios e categorias próprios do impresso. A estrutura de um texto 

digital é algo inédito e, uma vez que todas as referências textuais que possuímos hoje 

desembocam nas estruturas apresentadas pelo códice, insistimos no esforço de impor tais 

critérios e estruturas vigentes a esta nova plataforma de leitura. Essa afirmação pode ser 

facilmente ilustrada quando pensamos na ideia de paginação e notas de rodapé, por 

exemplo, que são estruturas típicas dos livros impressos, porém replicadas nos livros 

eletrônicos (CHARTIER, 2006).  

Sob esse aspecto, a revolução do livro digital parece ser mais evidente no que se 
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refere às mudanças das práticas de leitura do que na apresentação do texto propriamente 

dito. Na tela existe a possibilidade de mudança dos modos de organização, estruturação e 

consulta, porém, ainda permanecem os modos de orientação e inscrição textual, a exemplo 

do formato do texto e da página, a utilização de índices, paginação e notas de rodapé etc. 

Apesar da suspensão da materialidade do objeto livro estar em jogo nesse caso, 

contribuindo para, entre outros aspectos, leituras descontínuas, fragmentadas, essas 

transformações na forma de ler, ao que parece, não tem implicado em mudanças efetivas 

nas estruturas fundamentais do texto. 

A sobrevivência da cultura manuscrita, por sua vez, também pode ser notada em 

meio à cultura impressa e à cultura digital, na presença do que Chartier (2002) chama de 

marginálias – anotações feitas à mão pelos leitores nos espaços deixados em branco pelo 

compositor da impressão. Entretanto, na intenção de promover uma discussão mais 

direcionada à passagem exclusiva do impresso para o digital, este trabalho pretende esboçar 

apenas dois eixos de discussão: 

a) PDF: 

O PDF ou Portable Document Format (formato de documento padrão) é um 

formato de arquivo criado pela desenvolvedora de softwares Adobe System, em 

1993, com capacidade para descrever arquivos que contenham textos, imagens, 

tabelas e imagens.  

Mesmo decorridas mais de duas décadas após sua invenção, ele ainda é um 

dos formatos mais populares entre os usuários de plataformas digitais de leitura. 

Não porque seja o mais adequado a esse tipo de suporte, mas por se tratar de um 

formato aberto (no que se refere à sua obtenção por parte do leitor), gratuito, leve e 

de fácil acesso – qualquer pessoa que possua o software Adobe Reader é capaz de 

executá-lo, seja no computador ou mesmo no celular, Tablet ou e-reader.  

O PDF é um exemplo bastante característico de imitação do impresso no 

digital, uma vez que utiliza os mesmos referenciais de organização textual do 

primeiro: paginação, índices, separação em capítulos, notas de rodapé, numeração 

de figuras, disposição do texto em blocos etc. (Figura 2).  
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Figura 2: PDF - imitação do impresso no digital (BESSERAT, 2007) 

 

Poderia se pensar em uma leitura mais dinâmica, própria do ambiente 

eletrônico, para as plataformas digitais de leitura. Hipertextos – formato digital 

reconfigurável e fluido (SIMÕES, 2008) –, principalmente, seriam o grande 

diferencial, devido à sua velocidade e instantaneidade de conexões (com ele não é 

preciso mais buscar outro livro na prateleira ou mesmo em outra pasta do desktop, 

basta clicar no hiperlink). Mas o PDF ganha seu espaço entre os usuários de 

suportes digitais de leitura justamente por se apresentar como um modelo bastante 

linear, que possibilita ao leitor fazer uso de práticas de leitura bastante semelhantes 

às que ele teria diante de uma impressão encadernada. 

Para a tomada de notas, por exemplo, existem ferramentas que possibilitam o 

grifo de trechos e anotações marginais em pequenos balões, uma tentativa de se 

aproximar ainda mais dessa prática tão comum em livros físicos (Figura 3). 

Contudo, a tomada de notas no PDF não se dá de maneira tão simples quanto da 

forma manuscrita em textos impressos, pois é preciso que o leitor domine 

minimamente tais ferramentas do formato. Além disso, tais ferramentas não são 

muito populares entre seus usuários, que alegam falta de praticidade do mecanismo 

e também pouca intimidade com ele. Muitos leitores até preferem fazer suas 

anotações em um papel à parte ou mesmo em outro editor textual mais simples, 

como o Word ou Bloco de Notas (GUIMARÃES, 2014). 
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Figura 3: Ferramentas do formato PDF para a tomada de notas marginais (BESSERAT, 2007) 

 

b) Interface:  

São várias as características do digital que podem ser analisadas sob a 

perspectiva de imitação do analógico. Entre elas está também a existência do 

desktop (área de trabalho) dos computadores e demais plataformas digitais, que se 

assemelha às seções de um grande arquivo físico, seja ele privado ou público, 

dependendo da situação. Mecanismo típico de documentos físicos, os documentos 

digitais também são organizados em pastas e arquivos, porém eletrônicos, separados 

e classificados de acordo com a vontade de seu usuário.  

Ao se levar em consideração as maravilhas tecnológicas que o ambiente 

digital proporciona ao leitor, podia se imaginar uma forma menos tradicional de 

acondicionamento dos documentos, que não implicasse em uma etiquetagem e 

separação do material de forma tão rígida quanto acontece no mundo analógico. A 

esse respeito, alternativas até bastante interessantes e satisfatórias tem surgido nos 

últimos anos, como as nuvens (do inglês cloud), que permitem a memorização e o 

compartilhamento entre computadores e servidores interligados através da internet. 

Entretanto, estas não serão discutidas neste trabalho, pois o interesse primordial aqui 

é que se discuta a permanência no digital de características e práticas  ligadas ao 

analógico. 

Outra característica típica dos códices, o folhear de um livro, e seu som 

característico ao passar a página, também foi apropriado pelos suportes digitais, a 
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partir de uma ferramenta chamada page flip,  que possibilita ao leitor a sensação de 

estar virando uma página física, analógica, no que se refere ao movimento da página 

e ao ruído que esse movimento gera (Figura 4). Aliás, o fato isolado de haver 

paginação no digital já é pura apropriação do impresso, visto que, diante das 

possibilidades ilimitadas que o eletrônico proporciona ao leitor, novas maneiras de 

organização e distribuição textual poderiam ser oferecidas sem maiores problemas, 

mas, pelo contrário, continua se investindo no modelo consagrado da página, a qual 

surgiu apenas com o advento do códice, que se sobrepôs à orientação do rolo.  

 
Figura 4: Page flic – ferramenta promove a sensação de estarrmos virando uma página analógica (arquivo pessoal) 

 

Conclusão 

Como o livro sobreviveu às ferramentas eletrônicas, quando estas se mostram muito 

mais poderosas e, até mesmo, sob certos aspectos, superiores? A resposta talvez deva ser 

buscada na forma dos livros e não em seu conteúdo. Supõe-se que as razões que 

conduziram à vitória do códice sobre seus ancestrais e agora o mantém em pé de igualdade 

com as plataformas eletrônicas de leitura estejam diretamente ligadas às suas 

singularidades, leia-se a sua autossuficiência e proximidade com o leitor; a disposição em 

folhas ligadas, o que possibilita a articulação das partes sem a perda de noção do todo; e a 

tomada de notas marginais com facilidade (MELOT, 2012). 

Graças a isso, o códice veio a se tornar sinônimo da própria palavra “livro”. Tudo o 

que entendemos hoje como livro segue os formatos e referências que remetem ao objeto 

impresso em folhas dobradas e organizado em cadernos. Até mesmo os textos digitais não 
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fogem à regra, vide os pontos de referência próprios da forma do códice, como a paginação, 

notas de rodapé e separação por títulos, por exemplo. As páginas, por sua vez, obedecem a 

um formato linear-retangular, próprio do códice. Podemos citar também a ferramenta de 

page flip, que faz com que o virar de páginas dos livros digitais imite o movimento do 

impresso, muitas vezes até mesmo com o som característico do folhear um livro. 

A forma de livro que conhecemos hoje, o códice, existe há mais de dois mil anos e 

desbancou formas antigas como o rolo e as tabuinhas, que vingaram por milênios. O 

primeiro livro eletrônico, por sua vez, data de 1971, desenvolvido pelo Projeto Gutenberg, 

um projeto de esforço voluntário para, entre outras coisas, digitalizar livros. Todavia, 

apenas duas décadas mais tarde, em 1990, surgiriam os primeiros leitores dedicados, 

leitores que reproduzem o texto impresso na tela. 

O cerne da questão, então, talvez esteja na quase ausência de planejamento de 

edições que sejam “nativas digitais”, edições desenvolvidas especificamente para a leitura 

na tela. A única representação textual que conhecemos é a do impresso, por isso 

consultamos um texto eletrônico da mesma forma que faríamos com o impresso, além 

disso, ainda há a questão do que podemos chamar de texto bruto, mera transposição do 

papel para a tela, isto é, um texto não projetado especificamente para o suporte digital, o 

que é o caso mais comum entre os livros eletrônicos desde o seu surgimento. 

Mas o livro eletrônico deve definir-se em relação às práticas atuais que 

muitas vezes se contentam em pôr na Web os textos brutos que não foram 

nem pensados, em relação à nova forma de suas transmissões, nem 

submetidos a nenhum trabalho de correção ou de edição (CHARTIER, 

2002, p.116). 

Se pensarmos também que as formas materiais agem sobre a produção de sentido 

(MCKENZIE, 2002), e que os livros eletrônicos não podem ser considerados simples 

mudanças de plataformas de leitura (CHARTIER, 2002), o livro eletrônico, de forma geral, 

perde bastante por não se abrir ou mesmo difundir tais formatos que sejam nativos digitais, 

isto é, um formato que contenha técnicas, relações e organização próprias, distintas 

daquelas consagradas no impresso. 

Nesse artigo vimos como a passagem de um suporte a outro não se dá de forma 

abrupta, com transformações imediatas nem revolucionárias na forma de apresentação, 

percepção e utilização do meio. Por mais que a tecnologia caminhe a passos largos, a 
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práticas culturais dos sujeitos seguem num passo muito mais picado e reduzido. Assim, 

devemos concluir que tudo permanece em aberto, pois se faz necessário considerar as 

rupturas e continuidades na história do livro e da leitura. Nada termina ou começa ao acaso, 

do dia para a noite, levam-se anos, até mesmo séculos para que transformações se efetivem 

e, ainda sim, muitas práticas e ferramentas permanecem muito próximas do que eram 

quando do boom do suporte anterior ao que utilizamos com maior frequência hoje.   
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