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INTRODUÇÃO

Desde sempre que o Homem se mostrou 
interessado em ultrapassar as suas 
fronteiras e barreiras, exponenciando 
ao máximo as suas capacidades 
e inteligência, tornando-se num Ser mais 
completo e omnipresente. Contudo, ainda 
existem obstáculos que se apresentam como 
uma grande dificuldade: a conversão 
do mundo físico para o digital. 
O virtual apresenta-se, deste modo, 
como a próxima barreira a ser transposta 
e como o principal objectivo do Homem. 
Cada vez mais objectos são criados, 
que proporcionem a virtualidade das 
populações, que se tornaram afastadas 
e isoladas do mundo, apesar do seu 
constante contacto com o mesmo. O livro 
apresenta-se, deste modo, como a grande 
dificuldade de transposição do mundo físico 
para o digital, na medida em que se tentou 
copiar a ideia do mesmo, em vez de se 
começar de novo.

*
₁Alessandro Ludovico refere este autor no seu 
livro “The Mag.net Reader”. 

₂Este conceito foi retirado do dicionário 
de Inglês.

Segundo Nicholas Negroponte, no seu artigo 
“Books Without Pages”, a evolução do 
computador, através 
da comercialização global do mesmo a toda 
uma panóplia de pessoas e comunidades, 
proporcionou a criação de novas aplicações 
electrónicas, entre elas o livro digital. 
Também McLuhan₁ defende que o que iniciou 
este interesse súbito pela evolução do 
livro foi o facto de o acesso à informação 
através deste, ser realizado de um 
modo mais lento em oposição ao que as 
tecnologias de então proporcionavam. A 
necessidade do imediato tornou-se numa 
característica obrigatória, que deveria 
ser inserida em todos os objectos que 
fornecessem informação, fossem os mesmos 
físicos ou digitais. Negroponte defende 
que, apesar de o livro tradicional 
continuar a apresentar-se como “(...) the 
best random access information resource 
we have, but new opportunities include: 
personalization, sound synchronization, 
spatial data access.” Contudo, o que 
caracteriza o “livro electrónico” como 
livro? Para responder a esta pergunta 
tem de se compôr em partes os diversos 
componentes de um livro.

Por livro entende-se o objecto em si, 
constituído pelo texto impresso ou escrito 
manualmente, cujas folhas se encontram 
cozidas ou coladas a uma lombada que se 
une à capa e contra-capa₂. Apenas nesta 
primeira descrição, é possível refutar 
o conceito de livro electrónico, na medida 
em que este último apenas representa 
a ideia do livro ou a sua imagem. Roger 
Chartier refere-se aos livros electrónicos 
não como livros, mas como textos. 
Chartier, tal como Alessandro Ludovico, 
defende que os textos electrónicos colocam 
em causa a própria noção de livro, 
na medida em que este último pode ser 
visualizado através de diversos formatos 
e materiais, enquanto que os textos 
electrónicos apenas podem ser visualizados 
através de um único meio: o ecrã.





Este torna os textos semelhantes 
em aparência, destruíndo 
a autoridade individual de cada 
um. Ludovico aprofunda mais este 
tema, afirmando que o livro físico 
requer a utilização de três 
sentidos (tacto: o tipo de papel 
corresponde ao tipo de leitura; 
olfacto: o cheiro permite-nos 
verificar se um livro é velho 
ou novo; visão: permite-nos 
calcular a idade do livro através 
da cor da folha), em oposição 
ao livro electrónico que só 
permite a utilização de um 
sentido (a visão). Chartier 
defende, também, que a criação 
de um livro electrónico, poderá 
originar um novo tipo de 
iliteracia, em que o problema não 
se encontra na capacidade 
de leitura do texto por parte 
do utilizador, mas na capacidade 
de acesso ao texto por parte 
do mesmo.

Segundo Sofia Gonçalves “(...), 
o design de um livro só está 
completo quando os seus atributos 
gráficos, tipografia, valores 
cromáticos e formais, e imagem 
estão seleccionados e fixos nas 
escolhas de composição da página”. 
Por estas palavras entende-se que 
o livro electrónico não passa 
apenas do design do livro e não 
do objecto em si. Sendo assim, 
é possível afirmar que existe 
mesmo um “livro electrónico? Será 
possível existir um?
 
Nicholas Negroponte refere que 
“At first we may be limited to 
trying to copy the old, but 
ultimately the new and dynamic 
media of interactive information 
processing, and communication will 
find their own formats for supreme 
usability.”
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A passagem do livro físico para 
o digital foi encarada e abordada 
de uma maneira errada. 
Ao mudarmos um objecto do 
contexto onde o mesmo se encontra 
inserido, estamos, também a mudar 
o seu significado, tornando-o num 
objecto diferente. Foi isto que 
aconteceu ao livro. Este último 
ao ser passado para 
o mundo virtual, perdeu 
as características que 
o qualificavam e apelidavam 
de livro. Esta conversão 
territorial, devia ter sido 
encarada como a criação de algo 
novo e não como a imitação 
de algo que já existe, mas que 
não pertence a esse mundo. 
A criação completa desse objecto 
virtual, ver-se-á obrigada 
a definir o seu conceito, 
visualização e forma, não podendo 
basear-se em objectos físicos. 
O que consideramos actualmente 
como livro electrónico não o é, 
devendo ser-lhe atribuído outro 
nome. A questão que se coloca 
agora é: Qual será?

Continuando a decompôr o livro 
em partes, deparamo-nos com 
a página. Esta é frequentemente 
confundida com a folha em si. 
Esta última é o suporte onde 
a página e toda a componente 
textual é inserida. O suporte 
pode englobar a página, contudo, 
não se define pela mesma.

A página é constituída por 
diversas regras de organização de 
um texto ou informação, que podem 
ser compostas por grelhas, 
margens, parágrafos e pelo texto 
em si que, por sua vez, também 
se divide em diversas partes 
constituíntes. No entanto, 

a página, fora do contexto do 
design, também pode ser entendida 
como o rosto de uma folha.

Contudo, apesar de página 
e suporte serem dois conceitos 
individualizados, não podem ser 
pensados separadamente, na medida 
em que o suporte definirá 
a organização do texto e o modo 
como este irá ser visualizado. 
Consideremos um livro e um cartaz 
outdoor. Ambos podem conter textos, 
regras de organização do mesmo 
e limites no suporte. No entanto, 
no livro, a informação terá 
de estar mais contida, organizada 
segundo os limites do suporte, 
sendo sempre quase que obrigatório 
haver uma margem para que seja 
possível o desfolhar da folha. 
Por seu lado, o cartaz outdoor não 
apresenta essa problemática, 
na medida em que não exige contacto 
directo com o utilizador 
ou leitor, tendo, desse modo, muito 
mais espaço para a organização 
da informação e visualização 
da mesma.

No campo do livro electrónico 
o suporte desaparece, na medida 
em que, apesar de estarmos a ver 
o texto a partir de um ecrã, este 
não é considerado de suporte, sendo 
parte importante e responsável pelo 
modo como visualizamos 
a informação, na medida em que 
o tipo de iluminação ou ecrã 
pode-se apresentar como ruído para 
a leitura. O texto electrónico 
não tem limites, não apresentando 
qualquer tipo de fronteiras. 
Tudo é infinito. Isto é claramente 
demarcado pelos Hiperlinks 
que fomentam a continuidade 
do texto para fora do mesmo.

Um problema que a falta de 
suporte digital apresenta é o 
desaparecimento da marginália. 
Esta, apesar de facilmente 
esquecida, é importante para 
qualquer leitor. 

Negroponte refere-se à marginália 
no seu artigo, acreditando que 
o livro digital não oferece 
ao utilizador a possibilidade 
de anotação e marcação da folha, 
na medida em que a mesma se torna 
digital. Pelo contrário, G. Thomas 
Tanselle (antigo Vice-Presidente 
do John Simon Guggenheim Memorial 
Foundation), acredita que “people 
will always find a way to annotate 
electronically”₃. Contudo, apesar 
desta afirmação ser verdadeira, 
a marginália electrónica já foi 
encontrada. No entanto, parecemos não 
a reconhecer. Porquê?

Actualmente, e devido à rápida 
evolução do mundo que nos rodeia, 
aprendemos a distanciarmo-nos 
das coisas que nos rodeiam, 
prendendo-nos à forma física 
dos objectos, encarando-os como 
dogma. Isto impossibilitou-nos 
de perceber as diversas 
representações que os mesmos poderão 
ter quando ultrapassam a barreira 
do físico. 

A marginália oferece a possibilidade 
de comentar ou resumir um determinado 
texto, sendo possível, através 
da mesma, transmitirmos a nossa 
opinião sobre o texto, relacionando-o 
com outros. Por seu lado, o Hiperlink 
ou o Hipertexto oferecem as mesmas 
características, contudo, não no 
objecto em sim, levando-nos para 
outros territórios. As janelas 
Pop-up apresentam-se da mesma 
maneira. Estas permitem-nos aceder 
a outro tipo de informação que pode, 
ou não, estar relacionada com o que 
visualizámos. Num projecto intitulado 
de “Information Overloved”, elaborado 
no ano de 2010 nas disciplinas 
de Projecto I e Laboratório I, 
o objectivo era satirizar 
a dependência pelos Novos Média que 
as sociedades actuais apresentam. 
Esta representação foi possível 
através da realização de um site que, 
para além da sua página inicial, 
apresentava Pop-ups que apareciam 

arbitrariamente. Estas, apesar 
de serem intencionais, apresentavam 
referências que se relacionavam 
directamente com o conteúdo do site, 
sendo possível ter acesso a outro tipo 
de informação que poderia ajudar à 
compreensão total do site. 
Deste modo, a página inicial deste 
último apresentava-se como a página ou 
um texto, e os Hiperlinks 
e Pop-ups como a marginália. 
Pode-se dizer que no site, 
a marginália era o dinamizador 
essencial da informação, tirando 
completamente essa função à página.
Um facto que tem de ser assimilado para 
uma melhor compreensão da passagem 
do livro físico para o digital 
e de todos os componentes que 
o englobam é o de que se um objecto 
muda de contexto, o seu significado 
mudará também, apresentando-se sob uma 
forma completamente diferente 
e pessoal, incomparável com a sua 
vertente física.

₃Esta afirmação foi retirada de um 
artigo publicado no New York Times, 
por Dirk Johnson.
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