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Livro, uma tecnologia intelectual 
amadurecida

Forma e conteúdo são definitivamente 
inseparáveis. Quando se estabilizou, 

a tecnologia do livro impresso modificou 
as fronteiras do pensamento e da 

produção científica e cultural, trazendo o 
desejo de melhorias e inovações



Tábuas de argila



Rolos de papiro



Códices de pergaminho



Livros em papel



A arquitetura do livro

Enquanto tecnologia que engloba forma e 
conteúdo, o livro impresso evoluiu durante 

séculos de experimentação e uso, 
acumulando grande prestígio cultural e 

valor simbólico



A naturalização do livro 
como objeto cultural



A história do livro

O livro impresso percorreu um longo 
caminho de amadurecimento técnico e 

estético até incorporar suas atuais 
funcionalidades. Hoje a produção e o 

consumo do livro estão naturalizados, ou 
seja, não mais nos damos conta de como 

as partes formam o todo 



Inovações tecnológicas & práticas 
culturais

As inovações tecnológicas que surgiram no 
final do século XX estão alterando de forma 
significativa as práticas sociais, culturais e 
acadêmicas. Nossa relação com o livro e a 
leitura se modificou, adquirindo sentidos 

radicalmente novos



O que são 
livros digitais e eletrônicos?

1. Livros digitais são aqueles que estão disponíveis na web em versões 
html, txt ou pdf. Para lê-los é preciso dispor de um computador conectado à 
rede e um programa de navegação, entre os quais Internet Explorer, Mozilla 

Firefox, Google Chrome, Apple Safari, Opera e outros.

2. Livros eletrônicos são aqueles que estão disponíveis em versões epub, 
mobi, azw e ios, entre outras. Para lê-los é preciso localizar websites 

especializados, baixar arquivos com o conteúdo dos livros e fazer upload
desses arquivos em aparelhos como Kobo, Kindle e iPad, entre outros; 

também é possível instalar os arquivos diretamente nos aparelhos se estes 
puderem se conectar à rede; se os aparelhos não estiverem disponíveis é 

possível também instalar programas especiais como Adobe Digital Editions 
ou Kindle Cloud Reader para abrir e ler esses mesmos arquivos no 

computador.



Livros digitais



Livros digitais



Livros digitais



Livros eletrônicos



Livros eletrônicos



Livros digitais e eletrônicos

A indústria vem se esforçando para 
apontar semelhanças entre os livros 

digitais/eletrônicos e os impressos, mas os 
novos artefatos possuem 

funcionalidades e usos distintos do livro 
tradicional. Seu valor simbólico e cultural 

também é diferente



Tipologia de livros 
digitais e eletrônicos 

 Digitalização de obras 
em domínio público

 Versão digital (comercial ou 
gratuita) de livros impressos

 Livros que nascem digitais
 Impressão sob demanda
 Formatos digitais dedicados, 

para bases de dados e 
softwares proprietários 



Livros digitais e eletrônicos

A diversidade de produtos ligados 
à ideia de livro digital e eletrônico é 

característica dos momentos de transição, 
resultando em dispersão e instabilidade 

conceitual



Nova cadeia produtiva 
dos livros digitais e eletrônicos

Novas formas de autoria, novos meios de 
produção, novos modelos de negócio, 
novas formas de acesso e consumo, 
novas maneiras de interagir e usar



O futuro dos livros impressos

O futuro do livro e da tecnologia de 
impressão sobre papel não está somente 
em nossas mãos, mas nas mãos daqueles 

que detêm o capital e os meios de 
produção. Em qualquer hipótese, o uso 

que fazemos 
dos livros impressos influencia o 
mercado e os donos do capital



O acesso livre aos livros 
digitais/eletrônicos ganha força
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O acesso livre aos livros 
digitais/eletrônicos ganha força



Novo ecossistema 
documentário/informacional

Há diferenças significativas entre 
os instrumentos, padrões e técnicas 
de edição, publicação, tratamento, 

disseminação, recuperação e acesso 
aos livros digitais e eletrônicos. O mesmo se 

pode pode dizer das necessidades, dos 
hábitos e do comportamento informacional 

dos usuários



De volta ao futuro

As mídias digitais vieram para ficar e 
os artefatos impressos vão pouco a pouco se 

tornando dispensáveis.
Assumir a liderança neste momento 

significa adaptar nossas práticas às novas 
tecnologias intelectuais e aos hábitos 

culturais que elas introduzem 



De volta ao futuro

A proliferação de dispositivos móveis 
hiperconectados, sensores de rede wi-fi 

embutidos nos equipamentos e na 
infraestrutura, impressão 3D e tecnologias de 

tradução e processamento automático 
de linguagem natural vão transformar a 

economia global da informação 



De volta ao futuro

Modelos de negócio que hoje funcionam 

com proficiência em diferentes setores 

produtivos vão experimentar uma 

perturbação criativa, condição estimulada 

pela introdução de estratégias e 

equipamentos inovadores 



De volta ao futuro

A natureza dos novos modelos de negócio 
em linha, em rede e em tempo real vai ser 

particularmente importante na definição de 
quem conseguirá acessar e compartilhar 
informação com sucesso no futuro. Os 

valores sociais e as políticas públicas vão ser 
decisivas na superação das desigualdades



A tecnologia é neutra, 
mas seu uso não

As tecnologias vão ampliar e também 
reduzir quem tem acesso à informação. 

Os limites entre a privacidade e a proteção de 
dados serão redefinidos. A sociedade 

hiperconectada dará poder a novas vozes e grupos, 
desequilibrando as forças políticas tradicionais. O 

ambiente informacional será transformado por 
novos discursos e novos valores culturais 



Desafios políticos

O momento atual caracteriza-se como 
um período de transição histórica, 

oportuno para desconstruir e conscientizar. É 
preciso abrir espaço 

para novas estratégias culturais 
e novas políticas públicas



Obrigada!

neoddone@unirio.br


