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RESUMO 

Nos últimos anos, com o advento de plataformas digitais de leitura cada vez mais 

modernas e, também devido à popularização da internet, a leitura de livros e, 

especialmente, de periódicos tem migrado cada vez mais para o eletrônico. Entretanto, 

levando-se em consideração a remediação dos meios, a extinção dos suportes físicos 

textuais está longe de ocorrer.  Esse trabalho tem a proposta de traçar e analisar o perfil 

de leitores que preferem ler no digital e de leitores que preferem o impresso, tentando 

estabelecer, assim, algumas razões as quais mantém um quórum fiel ao papel físico, 

obstante toda a praticidade propagada em torno do e pelo digital.  

PALAVRAS-CHAVE: livros; impresso; digital; ;materialidade; afetividade. 

 

Uma Breve História do Livro – do Manuscrito ao Digital 

Os primeiros livros surgiram na Antiguidade, em formato de rolo, chamados volumen 

(BARBIER, 2008). Feitos de papiro, seu formato implicava uma prática de leitura 

complexa: era necessário que o material fosse desenrolado de um lado e enrolado do 

outro, simultaneamente, o que dificultava a utilização de mais de um rolo ao mesmo 

tempo e/ou que se tomasse nota. O volumen obrigava a uma leitura seguida e sem 

consultas, prejudicando o trabalho intelectual. Em oposição a esse suporte, surge, na 

Baixa Idade Média, uma alternativa que logo iria suplantar os rolos: o códex (ou 

códice). O códice era um suporte de leitura parecido com os livros atuais, podendo ser 

considerado, inclusive, um precursor do formato padrão de livro hoje conhecido: um 

livro de folhas dobradas.  

Diferente do rolo, o códice era feito de pergaminho, e não de papiro, o que permitia que 

se escrevesse dos dois lados do material, estocando uma maior quantidade de 

informações textuais com menor custo. O pergaminho era feito de pele de animais, e por 
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isso dobrável, mais resistente se comparado com o papiro, e podia ser raspado para 

alterar o texto (palimpsexto), além de possibilitar uma portabilidade melhor e a leitura 

comparada.  

Paralela a essas transformações no âmbito do suporte, e graças a elas, aconteceram 

diversas alterações no âmbito da leitura. Até então não havia sumário, índice de páginas, 

pontuação, enfim, nenhum tipo de orientação geral. A leitura era feita em voz alta 

justamente devido a essa falta de pontuação e separação das palavras. Com a 

consolidação do formato dobrado (códice), no século IV, surge a paginação dos escritos, 

a possibilidade de consultas a fim de tomar notas, um princípio de abandono da leitura 

oralizada e o trabalho individual em silêncio. É válido ressaltar que, nessa época, o livro 

ainda era um artigo de luxo, produzido, armazenado e lido apenas nos mosteiros, e o 

índice de iletramento da população era alto. Os livros só começam a sair do ambiente 

religioso a partir dos séculos XII e XIII, com a criação das universidades. 

Com a invenção da escrita, surge também um novo problema: a representação da força 

ilocucionária das palavras (OLSON, 1997). Enquanto se tinha apenas o discurso oral em 

voga, a intenção do autor ou daquele que recontava as histórias por meio da fala, era 

percebida facilmente com auxílio da entonação da fala e da própria linguagem corporal. 

A partir do momento em que essas histórias passam a ser representadas no papel, surge 

a problemática de como determinada frase deve ser entendida, já que, a princípio, ainda 

não se tem ferramentas léxicas para auxiliar nessa função e a escrita é considerada mera 

transcrição da fala. Para Olson (1997), esse déficit só será sanado com o advento da 

prosa moderna, a partir do século XVII, fruto da ciência moderna e de uma nova forma 

de ler e escrever. 

Em meados do século XV, surge a prensa tipográfica, inventada por Gutemberg. É no 

século XV, também, que o papel ganha maior destaque e triunfa no Ocidente, por ser 

um suporte mais barato, capaz de ser reproduzido mais rapidamente e em maior 

quantidade que o pergaminho, além de mais adaptado às aplicações da técnica 

tipográfica. Em decorrência da invenção da prensa de Gutemberg pôde-se observar: a 

baixa do preço dos livros; uma relativa popularização do objeto; mudança interior nas 

práticas de leitura; reorganização do espaço gráfico (crescente complexidade da 

paginação, separação das palavras, pontuação etc.); passagem de uma leitura oralizada 

para uma leitura silenciosa (ainda que feita em voz baixa), feita consigo mesmo e para si 
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mesmo; aumento do número de leitores potenciais; fabricação em série; alteração da 

relação autor/ texto/ leitor; diminuição dos formatos (surgimento do livro de bolso), que 

implica em mudanças nas condições de leitura: agora se pode ler em todo e qualquer 

lugar – fora de casa, numa viagem...; capacidade de consultar vários textos ao mesmo 

tempo e tomar notas.  A prensa tipográfica segue sem grandes alterações até o séc. XIX, 

quando da Revolução Industrial, que promoveu a substituição da força motriz humana 

pelo vapor e em seguida pela eletricidade.  

As práticas de leitura e escrita, no entanto, começam a ser alteradas de forma mais veloz 

com o advento dos livros eletrônicos e das plataformas digitais de leitura ao final da 

segunda metade do século XX. Vivemos, hoje, na sociedade da tela de McLuhan 

(1962), na qual as imagens e a comunicação eletrônica triunfam. 

Entretanto, como já foi dito anteriormente, Mckenzie afirma que as “formas têm um 

efeito sobre os sentidos” (apud CHARTIER, 2002). Justamente por isso, de acordo com 

Chartier (2002), o livro eletrônico não pode ser considerado uma simples mudança de 

plataforma de leitura, contendo as mesmas técnicas, relações e organização do livro 

impresso. Não existem mais fronteiras na esfera textual, e a própria noção de “livro” é 

posta em questão pela textualidade eletrônica. Os diferentes gêneros ou repertórios 

textuais não são mais distinguidos, uma vez que se tornaram semelhantes em sua 

aparência e equivalentes em suas autoridades. 

Pela primeira vez, um momento de grandes transformações na história do livro se deu 

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, por exemplo, o aumento da leitura descontínua, 

fragmentada; a dificuldade de percepção da obra como obra; maior mobilidade e 

maleabilidade do texto; mais intervenção do leitor no conteúdo do texto etc. 

(CHARTIER, 2002). 

Crise no Impresso 

A morte do papel já foi anunciada inúmeras vezes, especialmente com o argumento de 

que o digital o suplantará, e elevando as possibilidades e potencialidades deste a um 

pedestal. No entanto, esquece-se que o mesmo já foi dito sobre o rádio quando do 

advento da televisão, e, até mesmo, com relação ao manuscrito, a partir da invenção de 
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Gutenberg, no século XV. Apesar disso, o que se pôde observar ao longo de toda a 

História da Comunicação foi que, ao contrário do que ainda se prega – a exclusão de um 

meio por outro –, na realidade, os meios estão mais para complementares do que para 

concorrentes, e seguem uma lógica de remediação. A cada nova mídia que surge, essa 

renova a anterior, ou seja, os meios se adaptam às novas necessidades, mas sem se 

excluírem uns aos outros (BOLTER e GRUSIN, 1999). 

Contudo, como será discutido neste trabalho, o impresso parece apresentar um pequeno, 

porém relevante, diferencial que contribui para a manutenção de sua permanência: a 

relação de “afeto” que o leitor possui para com ele. E, quando se pensa em livros 

impressos (descartando os demais meios) esse afeto ultrapassa seus próprios limites, 

chegando ao ponto de um sentido de “pertencimento” e “posse” que o leitor expressa 

relativo ao objeto livro. Nesse ponto, faz-se necessário ressaltar que o significado de 

livro transcende a ideia de uma simples peça de consumo, de uma mercadoria, ele 

assume valor simbólico para o leitor que o possui. 

Em sua obra Making Meaning: “Printers of the Mind” and Other Essays, uma 

coletânea de artigos, Mckenzie (2002) põe em questionamento o conceito de livro. Ele 

afirma que texto é tudo aquilo que transmite informação, e o sentido de um livro não é 

fruto apenas do livro em si, pois o livro não é algo abstrato, isto é, seus sentidos são 

produzidos a partir de uma constelação enorme de marcas (sociológicas, estéticas, 

sociais, econômicas, culturais, bibliográficas etc.) que agem sobre o próprio livro. Além 

disso, a produção de sentido de um livro não depende única e exclusivamente da 

intenção do autor, mas sim das intenções e intervenções de todos os agentes envolvidos 

no processo de produção e recepção da obra. 

Sendo assim, trabalharemos neste artigo com a ideia geral de Mckenzie (2002), a de que 

a forma física dos livros, o modo como são apresentados, interfere diretamente na 

produção de sentido. Chartier (2002), assim como Mckenzie (2002), compartilha da 

mesma opinião, a de que a materialidade de um livro interfere na produção de seu 

sentido. 

A questão essencial que, na minha opinião, deve ser colocada por qualquer 

história do livro, da edição e da leitura é a do processo pelo qual os 

diferentes atores envolvidos com a publicação dão sentido aos textos que 

transmitem, imprimem e leem. Os textos não existem fora dos suportes 

materiais (sejam eles quais forem) de que são veículos. O “mesmo” texto, 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XIX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste – Vila Velha - ES – 22 a 24/05/2014 

 5 

fixado em letras, não é o “mesmo” caso mudem os dispositivos de sua 

escrita e de sua comunicação. (CHARTIER, 2002, p. 61-62). 

 

Objetivo 

Passando à beira do que se entende hoje por bibliofilismo – “amor aos livros, 

especialmente aos raros e preciosos ou de valor cultural” (HOUAISS, 2001, p.443), ou 

“amor pelos livros especialmente pelas qualidades de seus formatos” (MERRIAN-

WEBSTER, 2009) –, mas sem a intenção de aprofundar a questão, este trabalho tem 

como um de seus objetivos averiguar se, de fato, apesar da praticidade e da comodidade 

da leitura no digital, muitas pessoas ainda preferem adquirir a versão impressa de um 

livro ou periódico (jornais, revistas etc.), e qual seria a razão de tal fenômeno. Além 

disso, é nossa intenção tentar entender o porquê de algumas pessoas, apesar das 

facilidades e comodidades do digital, ainda preferirem a leitura no impresso.  

Metodologia 

O trabalho proposto trata-se de uma pesquisa empírica, baseada em entrevistas 

qualitativas semiestruturadas (roteiro de entrevistas), com questões que contemplam o 

universo textual do leitor nos seus mais variados aspectos. São, ao todo, 45 itens, 

divididos em cinco tópicos: dados gerais do leitor; consumo de um suporte; contexto de 

leitura (horário, lugar, ambientação etc.); práticas de leitura e; frequência de leitura. 

Quem Lê no Impresso e Quem Lê no Digital? – Quadros Afetivos faz parte de uma 

pesquisa maior e ainda em andamento. O artigo em questão, por sua vez, traz apenas os 

primeiros apontamentos feitos durante a investigação inicial da proposta. Vários roteiros 

de entrevistas foram testados e ajustados ao longo de alguns meses até que se chegasse a 

um modelo fechado, isto é, que contemplasse toda a área de “atuação” prevista pelo 

projeto de pesquisa sugerido, o qual tem como um de seus objetivos gerais traçar um 

perfil detalhado dos tipos de leitores, os que preferem ler no digital e os que preferem 

ler no impresso.  

Os resultados, parciais e completos, ficarão para artigos acadêmicos futuros, mas, a 

título de conhecimento, em se tratando do trabalho como um todo (e não do apresentado 

aqui), a princípio, foram escolhidas duas populações distintas a serem analisadas: 
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estudantes de Comunicação Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 

que estejam cursando entre o 1º e o 8º período do curso, e professores do curso de 

Comunicação Social da UERJ. 

A ideia é, com isso, permitir um comparativo entre os grupos, relativo à preferência de 

leituras levando-se em consideração a idade e o nível de formação acadêmica de cada 

um dos sujeitos, na intenção de averiguarmos, também, assim como aos demais 

objetivos já citados, se a leitura em digital, de fato, é mais frequentemente realizada por 

uma população mais jovem e conectada às tecnologias da comunicação. 

Resultados 

Os resultados foram divididos em dois passos: o primeiro constatado por meio de 

método observacional no próprio meio social e profissional da autora, e, por fim, através 

da coleta de entrevistas. 

Utilizando apenas de método puramente observacional, percebeu-se que há uma maior 

afetividade do sujeito para com o material impresso, em detrimento do digital. E essa 

afetividade com o papel está ligada, na maior parte dos casos, ao cheiro, à textura e ao 

formato do objeto textual, ou seja, à materialidade do livro como um todo. A própria 

materialidade do papel implica nesse sentido de pertencimento que o leitor sente com 

relação ao impresso. 

Apesar de livros impressos, normalmente, serem mais caros que livros digitais (os quais 

podem ser conseguidos até mesmo de forma gratuita), à priori, questões 

socioeconômicas também estão ligadas a essa preferência, como, por exemplo, o custo 

elevado das tecnologias para plataformas digitais de leitura, e o fator insegurança – 

medo de ter seu e-reader (plataforma de leitura para livros eletrônicos) roubado na rua, 

ao passo que, um livro impresso, teoricamente, jamais seria motivo de abordagem para 

um assaltante. 

Além disso, ao que tudo indica, livros servem como objetos de decoração e ostentação 

de conhecimento na prateleira (ter sua própria biblioteca, por exemplo, mesmo que você 

não tenha lido nem metade dos livros, é motivo de orgulho para muitas pessoas). 

Num segundo momento, a partir do qual já havia entrevistas coletadas, os resultados 

foram os seguintes:  
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Apesar da portabilidade dos livros digitais, algumas pessoas não consideram este 

aspecto como algo relevante, por acharem cansativa e desconfortável (luminosidade, 

passagem de tela, etc.) a leitura em plataformas digitais. Justamente por isso, não têm o 

hábito de ler textos eletrônicos, inclusive, se puderem imprimi-lo, preferem fazê-lo a ter 

de ler algo na tela. Em último caso, leem no digital. 

Por outro lado, é comum entre os entusiastas do impresso o ímpeto de construção de 

uma biblioteca particular como justificativa para a preferência em comprar livros físicos 

e não digitais. Grande parte dessa categoria de leitores acha prazeroso o hábito de 

comprar livros, folheá-los e, até mesmo, escrever dedicatórias quando vai presentear 

alguém. Chamou a atenção também o fato de que alguns entrevistados disseram que 

acham interessante pegar livros emprestados com alguém para ver as marcações feitas 

por esta pessoa. 

Entre os que preferem os livros impressos é comum, na hora de adquirir um livro, seja 

impresso ou digital, ponderar o custo/ benefício, porém, tendendo para o impresso. Se 

for utilizar o livro uma única vez, para estudo, por exemplo, até cogitam consumir a 

versão digital. 

Nem todos os leitores que preferem a versão impressa à digital tem costume de adquirir 

livros usados e/ou frequentar sebos. Porém, a leitura de periódicos impressos (jornais, 

revistas etc.), mesmo que poucas vezes ao longo da semana, é mais frequente entre eles 

se comparada aos que preferem o digital.  

A leitura de notícias e reportagens em versão online é, praticamente, unânime entre 

ambos os tipos de leitores, todavia, com relação aos que preferem ler no impresso, 

muitos deles só não leem periódicos físicos diariamente devido à falta de tempo e, em 

alguns casos, devido ao custo desses produtos. Eles argumentam que utilizam as 

notícias e reportagens online quando querem se informar superficialmente e em um 

curto espaço de tempo, dedicando ao impresso leituras mais densas e compenetradas. 

Outro aspecto bastante interessante que foi observado trata-se dos contextos de leitura e 

das posturas corporais tomadas durante essa prática. Em se tratando de leitura no 

impresso, foco deste trabalho, é mais frequente que se leia jornais pela manhã, sentado, 

ao mesmo tempo em que se toma o café da manhã. Já ao livro cabe a função, 
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primordial, de companheiro na cama, principalmente na hora de dormir, e, secundária, 

de entretenimento no trânsito, quando se está no ônibus ou no metrô. 

Com relação às práticas de leitura, é preciso que se dividam os textos físicos em duas 

categorias: textos leves e textos densos. Na primeira estão incluídas pequenas matérias e 

reportagens, livros literários (por mais complexos que alguns sejam), enfim, leitura 

como entretenimento, em geral. Na segunda categoria, textos aos quais se dedica maior 

atenção, como em estudo. Nesse caso, em se tratando de um texto acadêmico, por 

exemplo, a postura corporal assumida é bastante distinta da que se tem quando da 

leitura de um romance, por exemplo. Em geral, quando se trata de textos acadêmicos, os 

leitores optam por uma postura sentada, mesa ou escrivaninha iluminada 

adequadamente, vestimenta confortável, cadeira ajeitada, dentre outros pequenos 

detalhes que variam de sujeito para sujeito. 

Foi constatado que, apesar de serem práticas bastante comuns no impresso, a marcação 

do texto e mesmo as anotações marginais (marginalias) não são recorrentes nas versões 

digitais. No digital, os leitores quase não fazem anotações, mas, quando é preciso, 

marcam um grifo, no máximo. 

Por fim, quando se trata de um texto em outra língua, é comum pesquisarem as palavras 

desconhecidas no Google tradutor. Quando o texto é digital, mesmo sendo em 

português, mas aparece alguma referência desconhecida, é prática corriqueira também 

que se busque no Google rapidamente, só para saber do que se trata. Todavia, isso não 

acontece no impresso, geralmente por preguiça de parar a leitura, e buscar o que precisa 

em outra plataforma (uma plataforma digital). Nesse caso, alguns preferem anotar a 

dúvida em um papel à parte, mas, quase sempre, se esquecem de pesquisa-la depois. 

Dicionário impresso não é uma ferramenta usada com frequência. 

Conclusão 

A leitura de um mesmo texto, de fato, pode construir diferentes significados 

dependendo da plataforma na qual o conteúdo está inserido. Cada meio proporciona 

uma interação diferente a seu usuário, por isso, as narrativas acabam por se tornar 

distintas. 
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Porém, quando se trata de plataformas para leitura, apesar de todo o avanço atingido 

pelos suportes eletrônicos/ digitais, estes parecem não ter encontrado, ainda, seu próprio 

caminho. Ainda há certa deficiência quanto à produção textual, no que se refere ao 

suporte, pensada para o digital (texto enriquecido). O que temos hoje, ainda, 

comumente, são transposições de modelos do impresso para o digital (texto duro), 

muito, talvez, devido ao presente estranhamento da não materialidade do texto por parte 

dos leitores, que clamam por um suporte eletrônico que imite o mais fielmente possível 

um suporte físico, inclusive no que tange ao conforto da leitura. 

Dessa maneira, pode-se dizer que, as inquietações referentes ao futuro do livro impresso 

mostram que, na verdade, a preocupação maior está no modo de conceber o próprio 

livro, tido como uma entidade, um objeto sagrado. 

[...] um livro, apesar das aparências, jamais é apenas um objeto 

de uso ou de consumo. É antes, um objeto simbólico, uma 

instituição e uma tecnologia aos quais a cultura pós-Gutenberg 

confiou a tarefa de armazenar e fazer circular praticamente todo 

o conhecimento considerado relevante. (BELLEI, 2002, p. 12-

13). 

É inegável a crescente presença do livro digital em nossas vidas. Contudo, a relação 

com o livro papel é muitas vezes pessoal e até sentimental, o que não acontece em se 

tratando do eletrônico. A aquisição de livros impressos ainda está, intimamente, ligada 

ao seu aspecto de posse e ostentação, mais do que simplesmente à possibilidade de 

manipulação do objeto. Ter uma biblioteca pessoal é, muitas das vezes, vangloriar-se de 

seu (possível ou pretenso) conhecimento. E nesse aspecto também pesa a decisão estre 

adquirir um livro novo ou usado. A importância de um livro depende de seu meio, sua 

materialidade? Para muita gente, sim. Vale mais um livro raro na prateleira, mesmo sem 

tê-lo lido, do que uma coleção de livros na memória de um e-reader. 

Apesar disso, deve-se ponderar que esta relação de posse perpassa, de fato, o afeto. Por 

outro lado, a formação do que podemos chamar de biblioteca de afetos é diretamente 

ligada, também, à visualização do tesouro, o poder exibir sua coleção. A questão é 

circular e será tratada em artigos futuros. 
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