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RESUMO 

REBOUÇAS, C. de S. Leitor digital (e-reader): um redimensionamento midiático do livro 

na ambiência digital. 2021. Dissertação (Mestrado em Ciências da Comunicação) – Escola de 

Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 

O livro é um dos principais artefatos históricos, sociais e culturais da história humana. O leitor 

digital (e-reader) traz novas potencialidades ao leitor, escritor e demais agentes envolvidos no 

mercado editorial por estar inserido dentro de um ambiente digital. Com a premissa de ser um 

aparelho específico para leitura, o e-reader adquiriu características das redes sociais ao longo 

dos anos. Hoje é possível compartilhar trechos de livros e interagir com outros usuários por 

meio desse device, o que desloca o leitor para as lógicas de extração de dados, bolhas de filtro 

e outros fenômenos digitais. A partir de uma revisão crítica de autores como Vilém Flusser, 

Dominique Wolton, Walter Benjamin, Lev Manovich e Norval Baitello Junior, bem como de 

um levantamento bibliográfico sobre o cenário da leitura no Brasil e a historicidade dos e-

readers, este trabalho visa a estruturar um referencial teórico para o entendimento do leitor 

digital como um aparelho flusseriano. Assim, ao mesmo tempo que fornecem novas ferramentas 

para leitura e publicação de livros para os autores, os e-readers atribuem características de 

tecnoimagem ao texto e redimensionam o caráter midiático do livro. 

 

Palavras-chave: livro; livro digital; e-reader; leitor digital; tecnoimagem. 

  



 

ABSTRACT  

REBOUÇAS, C. de S. E-reader: a new media dimensioning of the book in the digital 

environment. 2021. Dissertation (Master in Communication Sciences) – School of 

Communications and Arts, University of São Paulo, São Paulo, 2021. 

The book is one of the main historical, social and cultural artifacts of human history. The e-

reader brings new potential to the reader, writer and other agents involved in the publishing 

market as it is inserted in a digital environment. With the premise of being a specific device for 

reading, the e-reader acquired characteristics of social networks over the years. Today, it`s 

possible to share phrases from books and interact with other users through this device. Based 

on a critical review by authors such as Vilém Flusser, Dominique Wolton, Walter Benjamin, 

Lev Manovich and Norval Baitello Junior, as well as a bibliographical survey on the reading 

scenario in Brazil and the historicity of e-readers, this work aims to structure an  theorical 

understanding from the digital reader as a Flusser`s device. Thus, at the same time that this new 

media provide authors with new tools for reading and publishing books, e-readers attribute 

techno-image characteristics to the text and resize the book's media character. 

 

Keywords: book; digital book; e-reader; digital reader; technoimage. 
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INTRODUÇÃO 

A humanidade está vivendo um período em que as imagens técnicas circulam a uma 

velocidade de reprodução jamais vista, em que os ícones permeiam relações em todos os 

âmbitos – das pessoais às profissionais (BAITELLO JUNIOR, 2012; 2014). Esse fenômeno 

ocorre de duas formas. A primeira, por conta da poluição visual das grandes metrópoles. São 

Paulo, por exemplo, tem uma quantidade imensa de letreiros, banners e propagandas em ônibus, 

metrô, trem e outros meios de transporte. Isso implica que vivemos em uma sociedade cada vez 

mais visual, iconofágica, na qual consumimos imagens e somos consumidos por elas 

(BAITELLO JUNIOR, 2012; 2014). Já a segunda forma se dá pela circulação crescente de 

imagens mediadas, isto é, por meio dos dispositivos portáteis de comunicação, especialmente 

os smartphones. A eles somam-se computadores, tablets e outros dispositivos que auxiliam na 

transmissão de dados e mensagens.  

Fizemos um pequeno levantamento utilizando o software Sensor Tower (2021) para checar 

quais aplicativos (apps) apresentavam os maiores números de download nas lojas virtuais dos 

dois sistemas operacionais mais populares do país, Android e iOS, no período entre maio e o 

início de julho de 2021. Em ambos, entre os cincos apps mais baixados, estavam Kwai, TikTok 

e Instagram – redes sociais que se baseiam na imagem como seu principal ativo, sejam fotos ou 

vídeos. Isso denota que as mídias comunicacionais e interacionais que utilizam imagens 

ganham cada vez mais relevância na internet e, consequentemente, no cotidiano das pessoas.  

A percepção de que as imagens estão circulando em uma crescente, tanto nos espaços 

digitais como nos não digitais, e que esse fenômeno articula novas práticas sociais, não é algo 

recente. No entanto, a partir dos levantamentos a respeito de imagens e mídias digitais, 

identificamos um novo aparato técnico com características distintas daquelas apresentadas por 

smartphones, e que articula o livro e a leitura com diferentes agentes do ambiente midiático 

constituído na internet: os leitores digitais ou e-readers.  

Esse recente device, que passou a ser comercialmente conhecido no início da década 

passada, procura emular páginas de livros físicos em sua tela eletrônica. Se, por um lado, as 

tecnologias mencionadas visam a reproduzir recursos cujo propósito é estimular ou reproduzir 

interações, os e-readers parecem buscar uma aproximação do leitor de livros ao universo digital 

– com intenções que vão desde facilitar o acesso a livros digitalmente até a comercialização de 

dados pelas Big Techs, conforme veremos com mais detalhes ao longo deste trabalho.  
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Dessa forma, entendemos os leitores digitais como uma mídia capaz de reunir as principais 

facetas das tecnologias digitais da contemporaneidade: conectividade e velocidade de 

transmissão de dados em um aparelho que reproduz livros, conecta pessoas e envolve o livro 

físico em um ambiente on-line na internet. Ao longo do trabalho, consideraremos as páginas e 

textos de um e-reader como imagens reproduzidas por um aparelho flusseriano, ou seja, 

tecnoimagens, dadas as características que a escrita passa a ter nesse ambiente digital.  

Isso porque, como o aparato medeia imagens que representam páginas de obras, a questão 

de qual tipo e como essa imagem transita entre leitores foi o ponto de partida para definirmos 

nosso objeto do estudo. No entanto, outras variáveis passaram a ganhar força ao longo da 

pesquisa, pois tivemos contato com diferentes autores que abordam inúmeras questões 

envolvendo tanto o livro como as mídias digitais. Assim, tivemos de adotar uma metodologia 

que nos auxiliasse a entender o ambiente digital em que o e-reader está inserido, apontando as 

diversas facetas desse dispositivo.  

Dessa forma, destacamos três pilares centrais para o desenvolvimento da dissertação: o e-

reader como (1) uma nova possibilidade de leitura, (2) uma imagem técnica e (3) uma nova 

mídia. A seguir, exploraremos brevemente cada um dos pontos para embasar as escolhas por 

trás da estrutura de nossa dissertação.  

De início, a historicidade do livro. No primeiro capítulo, adentramos na história do livro –

tendo em vista não apenas sua evolução técnica ou simbólica no decorrer dos séculos, mas 

também sua concepção como uma indústria que envolve diversos grupos e interesses. Robert 

Darnton (2008) define os agentes que permeiam a fabricação do livro (como editores, autores, 

livreiros, tradutores, entre outros) como “circuito de comunicação do livro”. Com base nesse 

conceito, é possível entender que o livro é criado, desenvolvido e colocado para circular a partir 

de um determinado ambiente – termo este que nos será de muita relevância em todo o trabalho 

e que aqui não se resume ao espaço físico, mas envolve o tempo, a cultura e as pessoas. Com 

tal referencial teórico, nos aproximamos de outro ponto explorado no primeiro capítulo do 

trabalho: a importância do livro como um artefato secular na história humana. Assim, traçamos 

também uma linha do tempo que exemplifica como a mídia física “livro” passou a ser idealizada 

e produzida tendo em mente o formato digital.  

Esses dois pontos são importantes porque, diferentemente de outros aparatos que foram 

popularizados na era da eletricidade (como os televisores) e se adaptaram mais facilmente ao 

digital, o livro é uma das mídias mais antigas do mundo, reproduzido durante séculos de forma 

manual ou por prensas mecânicas. A tradição do livro não pode ser desconsiderada ao 
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analisarmos o e-reader, já que seu ritual de leitura continua existindo. Portanto, nosso primeiro 

capítulo tem como objetivo situar e referenciar o livro, a leitura e os e-readers.  

 O segundo capítulo trata do que julgamos ser um pilar do e-reader e que acaba 

fundamentando toda a dissertação – da parte prática da usabilidade do aparato até seu 

entendimento como uma nova mídia: a questão da tecnoimagem (FLUSSER, 2018; 2019). Tal 

conceituação explora a reprodução técnica de imagens a partir de um aparelho programado, em 

que seus usuários, ao atuarem na produção de símbolos culturais, estão sempre limitados à 

tecnologia ali disposta.  

Também introduzimos nesse mesmo capítulo as discussões sobre o e-reader ser 

considerado uma nova mídia com base nos conceitos de Lev Manovich (2001; 2005). 

Entraremos assim na principal discussão da dissertação: se, como e por que o texto exibido nos 

e-readers tem características de tecnoimagem. A mediação de imagens por meio dos e-readers 

é importante para discutirmos as articulações entre os antigos e novos agentes do circuito de 

comunicação do livro (DARNTON, 2008), assim como nos permite refletir, de forma mais 

ampla, o que o livro adquire como sentido nesse novo ambiente que mescla características das 

redes digitais com a tradição ritualística do ato de ler. A leitura e o aparato específico para tal 

ato não podem ser entendidos como fenômenos dissociados da cultura, economia e sociedade 

na qual estão inseridos.  

O terceiro e último capítulo trata dos aspectos comunicacionais relacionados ao e-reader. 

Ao compreendermos o aparato como aparelho (no sentido flusseriano) e como uma nova mídia, 

entramos nos aspectos relativos à circulação de imagens, informações e interações que ocorrem 

nessa nova tecnologia. O e-reader, estando presente no ambiente digital das redes sociais e das 

grandes corporações de tecnologia, cria e amplia as possibilidades de leitura. O leitor pode 

agora interagir diretamente com outros leitores além do próprio livro por conta da integração 

com o ambiente digital. Os desdobramentos dessas práticas também são discutidos neste 

capítulo 

Ao longo do processo de pesquisa, verificamos que esse objeto de estudo ainda apresenta 

pouca bibliografia, especialmente em língua portuguesa. Por isso, o maior esforço deste 

trabalho foi levantar estudos sobre leitores digitais, principalmente para localizarmos seu 

surgimento e seus aprimoramentos tecnológicos ao longo das décadas. 

Nesse levantamento, conseguimos inclusive localizar algumas das primeiras impressões de 

estudantes norte-americanos ao inserirem o e-reader em suas rotinas de leitura. Apontamos, 

portanto, como tais impressões e formas de entender o aparelho contribuem para esse novo 

posicionamento da leitura, não apenas como um ato ritualístico, isolado, mas compartilhado, 
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capaz de gerar vínculos e valores entre os próprios usuários. Procuramos ressaltar, no entanto, 

qual a força desse processo vinculativo e se existem limitações para tanto.  

Nosso trabalho não busca solucionar as questões relacionadas à leitura nos e-redears, mas 

apontar alguns caminhos teóricos para o seu entendimento no campo da comunicação. Os 

livros, como colocam Chartier (1976) e Darnton (1982; 1990; 2008 ) em suas obras, envolvem 

um mercado específico e complexo, sempre atento às novas demandas sociais. Logo, um 

aparato próprio à leitura traz possibilidades, ambiguidades e dilemas ao realocar um artefato 

secular para o ambiente digital – complexidades estas que abordaremos ao longo das próximas 

páginas.  
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1 LEITOR DIGITAL: DO PAPEL À TELA 

A leitura e a escrita são agentes revolucionários na história humana (HOBSBAWM, 2012, 

p. 10). Consequentemente, os livros são importantes objetos históricos para a formação social, 

cultural e econômica das sociedades. A escrita é um dos marcos mais importantes para as 

sociedades contemporâneas, uma vez que seu impacto pode ser comparado apenas ao do 

surgimento da agricultura, da metalurgia, da cidade, do Estado e da primeira Revolução 

Industrial (HOBSBAWM, 2012, p. 12) – ou seja, é um dos acontecimentos que ressignificaram 

a história humana. 

A partir da escrita, o homem passou a quantificar o armazenamento de produções agrícolas, 

o que facilitou o crescimento dos centros urbanos por conta de uma estocagem de grãos mais 

precisa. Outra contribuição fundamental foi para a mensuração da economia, suportando 

transações e a circulação de moedas, tanto internamente como entre civilizações. Ela também 

trouxe um importante tipo de registro histórico, possibilitando a criação de documentos que 

foram analisados posteriormente por cientistas e pesquisadores dos mais diversos campos.  

Por centenas de anos, o letramento foi exclusividade da nobreza e, principalmente, do alto 

clero. A Igreja concentrou em si a escrita de manuais e livros na Antiguidade. Apenas em 

meados do século XVI isso seria alterado. A prensa mecânica criada pelo alemão Johannes 

Gutenberg, em 1455, foi o passo inicial da imprensa e da divulgação de livros e periódicos tal 

como os conhecemos hoje.  

A partir do maquinário, pela primeira vez na história, a criação e a circulação de livros – e, 

consequentemente, de informação – ganharam uma escala jamais vista. Mesmo assim, foi 

apenas depois da primeira Revolução Industrial, com as prensas movidas a vapor, que os 

primeiros grupos de imprensa se fortaleceram ao redor do mundo (COSTA, 2009, p. 19). Com 

isso, uma cultura de leitores foi se consolidando principalmente na Inglaterra e na França – não 

por acaso, pioneiras das revoluções do século XVIII.  

Com a tecnologia a vapor, portanto, a informação começou a circular mais facilmente nas 

principais capitais europeias. Tal constatação já evidencia a importância dos avanços 

tecnológicos para a produção e circulação da informação como observamos hoje – 

smartphones, tablets, computadores e outros aparatos digitais já fazem parte do cotidiano de 

milhões de pessoas em todo o mundo. Na contemporaneidade, a tecnologia permite que até a 

leitura de livros seja virtual, ambiente onde hábitos e práticas de leitura podem ser 

compartilhados em rede. 
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1.1 A circulação e os hábitos de leitura 

Apesar da notável importância do livro para a história social do homem, foi nos últimos 

cinquenta anos que houve um grande crescimento nas pesquisas e estudos a respeito da “história 

do livro”. Pesquisadores como Robert Darnton, Roger Chartier e Daniel Roche estiveram à 

frente de estudos que visavam a entender o papel do livro nos mecanismos histórico-sociais em 

diversos períodos históricos (DARNTON, 2008, p. 158). 

O livro, até então visto mais como signo cultural, aporte de um sentido transmitido pela 

imagem ou pelo texto (CHARTIER; ROCHE, 1976, p. 99), ganha um importante aspecto de 

pesquisa em seu caráter material. Ou seja, ele também passa a ser entendido como um produto 

que circula em determinada época e que porta inúmeras informações histórico-culturais 

consigo. Aspectos como paratextos editoriais (capa, orelha, página de rosto), além de outras 

características do livro, como tipografia, tipo de papel e diagramação, transformaram-se em 

importantes recursos na confecção de sentidos e significados do livro (DARNTON, 2008, 

p. 167). 

“A ‘bibliografia material’ transformou em objeto de pesquisa científica tudo o que, na 

aparência do livro, era outrora objeto de paixão de bibliógrafo.”, colocam Chartier e Roche 

(1976, p. 100). Assim, elementos como índice, notas, coleções, cartas entre editores, passaram 

a ser analisados por tais pesquisadores. 

Uma outra abordagem que eu enfatizaria é normalmente conhecida pelo nome 

de paratextualidade. Ela tem ocupado os bibliógrafos por várias gerações e, 

mais recentemente, engajado teóricos literários, tornando-se cada vez mais 

importante no estudo concreto de textos. Após trafegar por essa literatura, eu 

me vi prestando muito mais atenção à maneira pela qual as páginas de rosto, 

frontispícios, prefácios, notas de rodapé, ilustrações e apêndices influenciam 

a percepção do leitor. (DARNTON, 2008, p. 167). 

Nessas circunstâncias, o livro, de objeto predominantemente portador de novidade estética 

ou intelectual, torna-se também o que escreve ou lê uma sociedade inteira, levando em conta 

suas redes de circulação e edição: “A evolução temática da produção impressa, construída a 

partir de títulos de obras, permite encontrar, num quadro nacional, os progressos de uma 

cultura.” (CHARTIER; ROCHE, 1976, p. 103).  

Não só a invenção e o aperfeiçoamento da máquina a vapor e das ferrovias, mas também 

dos correios e do telégrafo, vieram encurtar as distâncias, tornando os livros, jornais e revistas 

cada vez mais acessíveis, tanto em termos de custo como de conteúdo. Em 1814, o jornal 
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londrino The Times adotou a prensa a vapor patenteada por Friederich König, que permitia 

imprimir mil exemplares por hora, alterando os horários de fechamento  dos jornais e 

proporcionando maior atualidade às notícias publicadas (COSTA, 2009, p. 20). Atualmente, 

parques gráficos industriais têm a capacidade de produzir milhares de unidades de jornais, 

revistas e livros em poucas horas.  

Ao deslocarmos a reflexão para a contemporaneidade, a produção e a capacidade de 

circulação, em tese, deixariam de se configurar como um impeditivo para a leitura. Ao mesmo 

tempo, há um novo paradigma: o número de leitores, especialmente em países 

subdesenvolvidos e em desenvolvimento, esbarra no letramento da população, hábitos e cultura. 

No Brasil, por exemplo, de acordo com a 5a edição do estudo Retratos da Leitura no Brasil, 

realizado em 2019 e publicado em 2020 pelo Instituto Pró-Livro (2020, p. 133; 133; 65), 44% 

dos brasileiros não leem1 e 31% nunca compraram um livro, independentemente do período, 

enquanto o índice de analfabetismo registrado pelos respondentes do estudo foi de 2%. 

A relação alfabetização versus índice de leitura de uma população não é uma questão 

recente. Há nuances nos níveis e graus de alfabetização muitas vezes difíceis de mensurar. No 

exemplo a seguir, essa questão é colocada dentro do espectro da França do século XVIII. 

[…] enquanto cerca de 70% de artesãos e operários de seda em Lyon sabem 

assinar o nome, 20% somente, já se viu, possuem alguns livros. Não se pode 

concluir que a presença do livro é um bom critério para definir um certo limiar 

de cultura, muito mais que a alfabetização pode ser, com frequência, apenas 

uma necessidade de ofício? (CHARTIER; ROCHE, 1976, p. 108). 

Outro exemplo interessante da relação entre analfabetismo, escolaridade e o nível de leitura 

de um local é o caso da Islândia, um país com quase nenhuma instrução formal e quase sem 

livrarias até meados do século XIX; ao mesmo tempo, por conta de sua cultura rural específica, 

o país tinha um número altíssimo de leitores. 

A Islândia não teve nenhuma livraria entre os séculos dezesseis e meados do 

século dezenove. Também não tinha escolas. Contudo, até o final do século 

dezoito a população era quase toda alfabetizada. Famílias situadas em 

fazendas espalhadas por uma enorme área ensinavam seus filhos a ler – e os 

islandeses liam bastante, especialmente durante os longos meses de inverno. 

Além das obras religiosas, sua leitura consistia primordialmente em sagas 

nórdicas, copiadas e recopiadas por várias gerações em livros manuscritos, 

 
1 A pesquisa considera “leitor” aquele que leu, por inteiro ou em partes, pelo menos um livro nos três meses 

anteriores à pesquisa. “Não leitor” é aquele que declarou não ter lido nenhum livro nos três últimos meses. 
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milhares deles, que hoje formam as principais coleções dos arquivos desse 

país. (DARNTON, 2008, p. 166). 

No Brasil, no entanto, o aspecto socioeconômico é muito impactante para a formação e 

consolidação de um público leitor. O analfabetismo e problemas estruturais de escolaridade são 

históricos no país, enraizados pela colonização portuguesa e perpetuados pelos governos pós-

Independência. Apesar dos relevantes avanços educacionais nas últimas décadas, o número de 

leitores do país ainda é um quadro preocupante, que escancara a desigualdade social brasileira.  

Conforme verificado na Figura 1, a classe social e a renda familiar impactam 

expressivamente e de forma exponencial a porcentagem de compradores de livros, 

influenciando, por consequência, o acesso aos livros – ou seja, um indício de que a desigualdade 

social brasileira afeta a formação do público leitor. Outro aspecto que reforça essa impressão é 

que o hábito de leitura diminuiu quatro pontos percentuais entre os dois últimos censos de 

leitura realizados no país, entre 2015 e 2019 (INSTITUTO PRÓ-LIVRO, 2020, p. 20). 

Analisando o gráfico, podemos notar que, mesmo com um alto poder de compra (acima de dez 

salários-mínimos), o hábito de comprar livros no Brasil não está relacionado apenas com a 

questão financeira: apenas 47% deste grupo adquiriu um livro nos três meses anteriores à 

pesquisa.  

Figura 1 – Gráfico comparativo entre renda familiar e nível de leitura no Brasil (2019) 

 

Fonte: Instituto Pró-Livro (2020, p. 132). 
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Na Figura 2, apontamos os fatores culturais citados pelos respondentes da pesquisa que os 

influenciam a não ter um hábito de leitura (INSTITUTO PRÓ-LIVRO, 2020, p. 34-42). A partir 

desses números, é possível aferir fatores que dificultam a leitura entre o grupo de leitores e o 

de não leitores. Entre os motivos comuns aos dois grupos destacam-se: “falta de tempo”, “não 

ter paciência para ler” e “preferir outras atividades”. Por sua vez, o fator mais influente apenas 

entre não leitores é “não gostar de ler”. Inclusive, a pesquisa demonstra que quanto maior a 

renda, menor a influência desse fator (“não gostar de ler”) no nível de leitura dos brasileiros –  

mais um indício de como a desigualdade socioeconômica afeta a leitura no país. 

Figura 2 – Gráfico sobre as razões para não ler (2019) 

 

Fonte: Instituto Pró-Livro (2020, p. 36-42). 

Apesar de não ser o foco de nosso trabalho, julgamos relevante refletir sobre as diversas 

relações culturais e socioeconômicas na formação da cultura de leitores no país, visto que esses 

são aspectos determinantes para entendermos o porquê de nosso objeto de estudo – o e-reader 

–  apenas representar uma pequena fatia da leitura do país.  

Outro levantamento que auxilia no diagnóstico da leitura no Brasil é o Censo do Livro 

Digital, realizado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) em parceria com o 

Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL) e a Câmara Brasileira do Livro (CBL). Com 
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uma edição até o momento, o estudo aponta e analisa os resultados do setor digital de vendas 

em 2016, ano do último estudo realizado. A pesquisa demonstra que a distribuição do 

faturamento de livros digitais e físicos é, respectivamente, de 1,09% e de 98,91%, excluindo as 

vendas para o setor governamental, que não foram contabilizadas pelo levantamento. Assim, o 

conteúdo digital faturou aproximadamente R$ 42,5 milhões, com 2.751.630 e-books (livros 

digitais) vendidos no período analisado, em comparação com os cerca de R$ 3,9 bilhões 

arrecadados pela mídia física no mesmo período (CBL; SNEL; FIPE, 2017, p. 2-15).  

A segunda Pesquisa Conteúdo Digital do Setor Editorial Brasileiro, coordenada pela CBL 

e pelo SNEL (2021), mostra o quanto a pandemia de covid-19 modificou o consumo de livros 

no Brasil entre os anos de 2019 e 2020. De acordo com o levantamento, o faturamento das 

editoras apenas com e-books cresceu 38% na comparação com o último ano, indo de R$ 103 

milhões para R$ 147 milhões de reais. Dessa forma, cerca de 6% do faturamento do mercado 

editorial brasileiro em 2020 adveio dos livros digitais, sendo que no ano anterior essa parcela 

havia sido de 4% (CBL; SNEL, 2021, p. 16). 

Do faturamento total com conteúdo digital em 2020, R$ 103 milhões foram provenientes 

de unidades vendidas à la carte e R$ 44 milhões de outras plataformas de distribuição, como 

bibliotecas virtuais e serviços de assinatura de leitura digital. Em relação à quantidade, foram 

8,57 milhões de unidades vendidas à la carte, sendo 92% de e-books e 8% de audiolivros. O 

levantamento aponta ainda que o preço médio de e-books teve queda real de 25% (CBL; SNEL, 

2021, p. 10-12), reflexo de ações promocionais, campanhas e demais estratégias comerciais em 

resposta à crise econômica decorrente da pandemia de covid-19. 

Apesar da enorme divergência entre faturamentos, há uma melhora na percepção geral da 

população a respeito dos livros digitais. De acordo com o estudo Retratos da Leitura no Brasil 

(INSTITUTO PRÓ-LIVRO, 2012; 2016; 2020), entre a primeira (2011) e a última (2019) 

edição da pesquisa em que foram incluídos os livros digitais, o número de respondentes que 

afirmaram “já ter ouvido falar” deles saltou de 30% para 44%. No entanto, essa diferença foi 

de apenas três pontos percentuais entre 2015 e 2019. Isso indica que a percepção dos leitores a 

respeito do livro digital não teve uma melhora considerável nos últimos anos.  

Considerando apenas os que leram livros digitais, o smartphone foi o device mais utilizado 

para esse tipo de leitura (73%), enquanto aqueles que utilizam leitores digitais, como o Kindle, 

Kobo ou Lev2, representam apenas 5% dos entrevistados. Analisando os dados, vale ressaltar 

 
2 Kindle é o leitor digital da empresa norte-americana de tecnologia Amazon, com sua primeira versão lançada 

no ano de 2008, sendo o principal leitor digital do mercado. O Kobo é o leitor digital da empresa canadense 

Kobo Inc., com sua primeira versão lançada em 2010; no Brasil, ele é comercializado pela Livraria Cultura. O 
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aqui um ponto importante: entre as duas últimas pesquisas, o percentual daqueles que fizeram 

suas leituras em leitores digitais aumentou apenas um ponto percentual. Além disso, a 

proporção daqueles que liam em tablets diminuiu de 18% para 9%. Aumento significativo entre 

2015 e 2019 se deu na leitura por meio dos smartphones, indo de 56% para 73% (INSTITUTO 

PRÓ-LIVRO, 2020, p. 102).  

Figura 3 – Gráfico mostrando a tendência de dispositivos usados para acessar a internet (2014-2019) 

 

Fonte: Instituto Pró-Livro (2020, p. 102).  

A Figura 3 mostra quais dispositivos os brasileiros utilizaram para acessar a internet em 

20193 de acordo com a Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação 

nos Domicílios Brasileiros – TIC Domicílios (CETIC, 2019, p. 10-13). É possível notar o 

crescimento do celular no decorrer dos anos como principal device para o acesso à internet 

(99%), sendo que 58% da população utiliza a rede exclusivamente por esse aparato. No total, 

em 2019, 134 milhões de brasileiros utilizaram a internet, cerca de 47 milhões que não.  

Os leitores digitais, aparatos que estimulam anualmente a venda de milhões de livros 

digitais em todo o mundo, impactam os modos de consumo, venda, produção, circulação de 

livros e até mesmo as interações entre os diversos públicos do que Darnton (2008) chamou de 

 
Lev é um leitor nacional produzido pela livraria Saraiva, lançado pela primeira vez em 2014 para competir com 

os dois modelos citados. Iremos adentrar com mais detalhes nesses devices ao longo do texto.  

 
3 Como a pesquisa do censo de leitura foi realizada em 2019, utilizamos o mesmo ano base para mantermos o 

parâmetro de análise.  
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“circuito de comunicação” do livro, como leitores, editores e livreiros. Isso porque o modo 

como consumimos praticamente todos os tipos de produtos culturais vem se alterando com a 

crescente integração entre os aparatos digitais e as práticas sociais. 

O diagrama a seguir mostra como Darnton (2008, p. 164) esquematizou o circuito de 

comunicação do livro, isto é, a forma como um texto parte do autor para se tornar livro – produto 

editorial – para os leitores. Ressaltamos como a política e a economia também interferem na 

circulação dos livros – a censura e a proibição, por exemplo, fatores ressignificados no decorrer 

dos séculos4, são primordiais para entender como determinadas sociedades lidavam com o livro. 

Nas palavras de Chartier e Roche (1976, p. 104): “[…] a circulação do livro proibido pode 

modificar os equilíbrios culturais restabelecidos a partir da produção conservada ou dos 

legalíssimos registros da livraria.”. 

Figura 4 – O circuito de comunicação do livro5 

 

Fonte: Darnton (2008, p. 164).  

 
4 No livro Censores em ação (Companhia das Letras, São Paulo, 2016), Robert Darnton exemplifica como as 

censuras de três períodos históricos diferentes (França pré-revolução do século XVIII, Índia sob regime do 

Império Britânico e Alemanha Oriental) impactaram de forma específica a circulação do livro. Para o autor, a 

censura não é apenas um fator impeditivo, uma mera proibição, mas também uma forma de articulação 

sociopolítica em que agentes se esforçam para impor determinadas medidas peculiares às quais a sociedade reage 

para permitir a circulação das ideias. No exemplo francês, a censura era uma permissão prévia do monarca: ao 

mesmo tempo que dava status e prestígio para uns, obrigava outros a recorrerem à clandestinidade para publicar 

suas obras. Esses exemplos denotam a complexidade das redes de circulação dos livros (DARNTON, 2016). 
5 Proposto pela primeira vez por Robert Darnton em 1982 no artigo “What is the history of books?”, publicado 

na revista norte-americana Daedalus (DARNTON, 1982). No Brasil, foi traduzido e publicado em 1990 sob o 

título “O que é a história dos livros?” como capítulo do livro O beijo de Lamourette: mídia, cultura e revolução 

(DARNTON, 1990). 
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A Figura 4 foi retirada de um artigo em que Darnton revisita seu diagrama conceitual cerca 

de vinte anos após sua primeira proposição. Nessa oportunidade, o autor aponta que não havia 

levado em conta importantes agentes dessa complexa rede em sua primeira análise. Um deles é 

a questão da “sobrevivência” dos livros, ou seja, como as obras avançam e se solidificam (ou 

não) na opinião pública ao longo dos anos (DARNTON, 2008, p. 165). A princípio, Darnton 

deixou de considerar quais mecanismos atuariam para transformar obras que são cânones em 

uma época em obras desconhecidas em outra (e vice-versa). Acrescentamos à análise do autor 

a importância da digitalização, que reduziu custos de transportes, fornecedores, impressores, 

encadernadores, entre outros. Um exemplo prático dessas mudanças que afetam a cadeia do 

livro, não apenas na venda, é que até o fim do século passado os originais e as versões editadas 

eram enviados fisicamente entre autores e editores – custos incluídos na versão final do livro. 

Ao analisarmos o diagrama, percebemos mais claramente como tantos agentes interagem em 

relações de comunicação, compra e venda para que um livro seja publicado e estabelecido no 

mercado editorial, assim como a tecnologia age como um facilitador no acesso aos livros por 

meio de celulares, computadores e aparatos próprios de leitura. 

Se por um lado é possível ler milhares de livros com apenas um clique, por outro há novos 

fenômenos como a possibilidade de interação entre leitores via e-reader, o compartilhamento 

de trechos favoritos das obras e sugestões de compras que as empresas detentoras da tecnologia 

oferecem a esses usuários. Ademais, com a possibilidade da leitura a partir de aparatos digitais, 

a fisicalidade dos locais onde circulam os livros (bibliotecas e livrarias), assim como a própria 

materialidade do objeto, vêm se esvaindo. O leitor digital pode ser visto como um amplificador 

de sentido e de possibilidades comunicacionais dos livros, acrescentando-lhes camadas 

editoriais, comerciais e comunicacionais que antes eram restritas à dimensão do papel e suas 

limitações físicas. Por meio de circuitos eletrônicos, uma nova mídia e uma nova corporeidade 

foram adicionadas ao livro, que nunca se limitou às palavras.  

O texto não encerra, pois, de modo nenhum, todos os valores do livro, onde 

várias linguagens estão inscritas: linguagem da ilustração que se pode decifrar 

como um conjunto de sinais, porém também como o suporte para 

representações ideológicas, linguagem da disposição tipográfica, cuja 

revolução, na época moderna, visando uma mais clara organização da leitura, 

traduz e propicia, à sua maneira, os progressos de uma nova lógica. 

(CHARTIER; ROCHE, 1976, p. 110). 
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1.2 E-readers: a leitura mediada por aparatos digitais 

Os leitores digitais são aparatos cujo objetivo é armazenar obras e facilitar a leitura. Dão 

acesso a milhões de livros, revistas, jornais e periódicos em poucos cliques, por meio de uma 

tela touch (a toque) que simula a percepção visual de um papel físico. No mercado brasileiro, 

há três importantes empresas que vendem esses produtos: a Rakuten, com o Kobo; a Saraiva, 

com o Lev; e a Amazon, com o Kindle. Esta última descreve seu produto em sua página oficial 

na internet, no website de venda, da seguinte forma: 

Conheça o novo Kindle, agora com iluminação embutida ajustável, que 

permite que você leia em ambientes abertos ou fechados, a qualquer hora 

do dia. O Kindle possui uma tela touchscreen antirreflexo, até mesmo sob o 

sol. É como se você estivesse lendo em papel. […] A Loja Kindle possui 

milhares de livros gratuitos e torna mais fácil descobrir novos títulos com 

recomendações personalizadas para você. (AMAZON, 2021a, grifos 

nossos). 

No anúncio, fica clara a premissa de os leitores digitais serem dispositivos que facilitam a 

acessibilidade aos livros; a praticidade é uma das mensagens-chave do produto. Entre os 

diversos modelos das principais marcas de leitores digitais citadas há pouco, encontramos 

poucas diferenças quando comparamos dispositivos da mesma categoria, como se vê na Tabela 

1.  

Tabela 1 – Ficha técnica de leitores digitais da Amazon, Rakuten Kobo e Saraiva 

Modelo de leitor digital Kindle Paperwhite Kobo Clara HD Lev Neo 

Fabricante Amazon Rakuten Kobo Saraiva 

Peso (g) 182 166 140 

Capacidade de 

armazenamento (GB) 
8 ou 32 8 8 

Iluminação embutida Sim Sim Sim 

À prova d’água Sim Não Não 

Tela Antirreflexo de 6 polegadas 
Antirreflexo de 

6 polegadas 

Antirreflexo de 

6 polegadas 

Formatos de texto 

permitidos nativamente 

MOBI, TXT, PDF, HTML, 

DOC, DOCX 

EPUB, EPUB3, 

FlePub, PDF, MOBI, 

JPEG, GIF, PNG, 

BMP, TIFF, TXT, 

HTML, RTF, CBZ, 

CBR 

EPUB, PDF, 

HTML, TXT, FB2 
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Fonte: Amazon (2021a); Rakuten (2021); Saraiva (2021). 

Pela tabela anterior, dos modelos da mesma faixa de preço disponíveis no mercado 

brasileiro, as principais diferenças entre eles são o peso, características de hardware, como o 

armazenamento (disco rígido), e os tipos de arquivos de texto suportados pelo device. A 

principal distinção entre os dispositivos é o catálogo de livros oferecidos, que varia de acordo 

com a livraria à qual o aparato está relacionado. O mote desses aparelhos é permitir, com poucos 

cliques, a compra e acesso a livros em um dispositivo específico para isso, diferenciando-os 

dos smartphones, tablets e outros gadgets móveis que não têm como objetivo final a leitura de 

obras editoriais.  

A primeira idealização de um leitor com características digitais é atribuída a Robert Carlton 

Brown no livro The Readies, publicado em 1930 pela Rice University. Já nas primeiras linhas 

do texto, o autor afirma que a distribuição das letras não avançou com o tempo no sentido 

tecnológico, como ocorreu com a imagem nos filmes e o som nos talkies (SCHUESSLER, 

2010). Brown aponta certo atraso dos livros por não terem se apropriado de tecnologias em 

comparação com outros tipos de mídia. Segundo ele, na década de 1930, o cinema norte-

americano viveu um de seus melhores períodos; quanto ao rádio, o walkie-talkie foi utilizado 

em larga escala militarmente durante a Primeira Guerra Mundial e logo depois popularizado ao 

redor do mundo, especialmente nos Estados Unidos e na Europa (BROW,2014, p.41-44)).  

É importante ressaltar que o livro teve, sim, seus avanços tecnológicos em formato e 

distribuição ao longo dos anos; foram introduzidos novos padrões de folha, tipos de papel, 

tipografia, capa, formatos como o pocket book (livro de bolso), entre outras características. A 

tecnologia também incrementou de forma exponencial a impressão e a distribuição de livros, 

jornais e revistas (tema explorado no terceiro capítulo). No entanto, uma mídia que fosse capaz 

de reunir e disponibilizar centenas e até milhares de livros só veio a existir no fim dos anos 

1990, consolidando-se de fato no fim da primeira década do século XXI. 

Foi em 1998 que o mercado estadunidense conheceu o primeiro leitor digital produzido em 

escala para o varejo – o Rocket eBook, da NuvoMedia Inc., vinculado às livrarias 

Barnes & Noble e Powell’s Books. O aparelho apresentava características como intensidade de 

iluminação regulável, armazenamento customizável e acesso às bibliotecas virtuais 

(GIBBONS, 2001, p. 74). Com apenas 20 mil unidades vendidas, teve sua produção encerrada 

em sua segunda edição. Fatores como o alto custo para época (US$ 450) e a dificuldade técnica 

para utilizar os recursos do aparato contribuíram para seu insucesso comercial (MANLEY; 

HOLLEY, 2012, p. 299). A NuvoMedia Inc. – e, consequentemente, seu leitor digital – foi 
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comprada pela Gemstar-TV Guide International em 2000, mesmo ano em que a empresa 

adquiriu a concorrente da NuvoMedia Inc. no período, a SoftBook. A Gemstar, no entanto, que 

investiu centenas de milhões de dólares na tecnologia e propriedade intelectual de leitores 

digitais, acabou falindo e fechando as portas definitivamente em 2009 (MANLEY; HOLLEY, 

2012, p. 290-301). 

O e-reader Kindle, da gigante de tecnologia Amazon, foi lançado no início dos anos 2000. 

Como diferencial, o produto inaugurou e popularizou a tecnologia e-ink, que oferece uma 

iluminação menos agressiva aos olhos humanos quando comparada às tradicionais telas de 

monitores, celulares e computadores. Hoje, o device está em sua nona geração e conta com mais 

de 6 milhões de livros digitais para download considerando apenas o catálogo norte-americano. 

Ao contrário de sua premissa inicial – a de serem apenas um device de leitura –, as versões mais 

recentes dos leitores digitais (a partir de meados da década passada) já permitem acessar redes 

sociais como Facebook, Twitter e Goodreads6. É possível, por exemplo, compartilhar trechos 

de livros diretamente nessas plataformas e interagir com outros usuários.  

Nas próximas páginas, traremos alguns detalhes de usabilidade de um dos leitores digitais 

da Amazon, o Kindle Paperwhite. Esse modelo foi escolhido por três principais motivos: é o e-

reader mais vendido no mercado, portanto o mais comum entre os leitores adeptos da mídia; a 

empresa fabricante do aparato, a Amazon, é uma das mais valiosas do mundo e se insere na 

lógica das grandes empresas tecnológicas que comercializam e vendem dados (tópico explorado 

posteriormente); e, por fim, o modelo apresenta as funcionalidades básicas que são comuns a 

todos os leitores digitais comercializados no Brasil, como loja virtual e a possibilidade de 

personalização textual. 

 
6 Goodreads é uma rede social criada em 2006 por Otis e Elizabeth Chandler que possibilita aos usuários 

classificar e avaliar livros, interagir com listas de leitura de amigos e outros leitores, criar e participar de fóruns 

de discussões. Conta também com um sistema de recomendação de livros a partir do material já avaliado. A 

empresa foi comprada pela Amazon em 2013 e nos últimos dois anos foi integrada ao Kindle em determinados 

mercados, permitindo que seus leitores interajam diretamente com a plataforma por meio do e-reader. Até o 

momento, esse recurso não foi disponibilizado no Brasil. 
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Figura 5 – Imagem da loja virtual da Amazon no Kindle Paperwhite 

 

Fonte: Acervo do autor. 

Na loja virtual da Amazon (amazon.com.br) no Kindle, é possível comprar milhares de 

livros, quadrinhos e revistas a partir de categorias preestabelecidas, como a lista dos mais 

vendidos, o Kindle Unlimited7 ou mesmo a seção “Recomendados para você”, com sugestões 

feitas pela Amazon a partir de algoritmos de machine learning que se alimentam de leituras 

prévias e buscas na internet. A navegação se dá de forma simples, e com apenas um clique é 

possível adquirir qualquer livro, pois a conta Amazon já fica vinculada a um cartão de crédito 

assim que o usuário configura o dispositivo pela primeira vez. 

 
7
 Kindle Unlimited é um programa de assinatura mensal da Amazon que possibilita ao assinante ler qualquer livro 

de uma lista preestabelecida pagando apenas o valor da mensalidade. Podemos fazer um paralelo com o serviço 

oferecido pela Netflix, mas aqui voltado a livros e revistas. De acordo com a própria Amazon (2021b), há no Brasil 

mais de um milhão de livros nessa modalidade disponibilizados por R$ 19,90 ao mês.  
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Figura 6 – Opções de formatação de fonte no Kindle Paperwhite 

 

Fonte: Acervo do autor. 
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Figura 7 – Opções de formatação de página no Kindle Paperwhite 

 

Fonte: Acervo do autor. 

As duas imagens anteriores (Figuras 6 e 7) mostram alguns dos recursos mais interessantes 

dos leitores digitais: a formatação da tipografia e da página virtual. Isso porque, até então, esse 

tipo de escolha era definido pelo mercado editorial, em especial pelos editores. Na Figura 6, 

notamos que é possível modificar o tipo das fontes do texto, tamanho e características como o 

negrito. Vale ressaltar que, na editoração, por diversas razões que vão desde o preço à 

publicidade, a tipografia e o tamanho do texto geralmente não são escolhidos pelos leitores. Já 

nos e-readers há um convite para que os usuários definam sua própria leitura, alterando a 

disposição da tela da maneira que julgarem mais conveniente. Nessa nova faceta da leitura 

virtual, o leitor tem a chance de interagir e explorar símbolos, modificando como o texto se 

apresenta. Ou seja, é um ambiente diferente de um livro impresso tradicional, aberto a 

hyperlinks e interatividade: “Convites para conhecer uma imagem, ouvir um som, aprofundar 

significados ou conhecer o texto original, ou mesmo outro texto relacionado, são oportunidades 

permitidas por meio do e-book.” (DZIEKANIAK et al., 2010, p. 85). 

Isso fica mais claro quando analisamos os recursos à disposição na Figura 7. Aqui, é 

possível alterar o espaçamento entre linhas, as margens, a orientação da página e o alinhamento 
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do texto – aspectos mais ligados tanto à opção autoral, quanto o editorial que auxilia na 

apresentação gráfica dos livros. Os usuários de leitores digitais podem alterar as formas textuais 

preestabelecidas pelos poetas e escritores, criando novos sentidos para o texto. Obviamente, 

novos sentidos sempre são criados pelos leitores, já que esse é um dos aspectos primordiais da 

leitura; a escolha arbitrária do leitor, contudo, é um fato novo, ao menos na escala em que os e-

books são distribuídos, o que amplia essa possibilidade a milhões de obras.  

O mercado editorial é um dos postos-chave na publicação de um livro: decisões como o 

tipo de papel, tamanho, formato, encadernação, capa, tipografia, revisão e edição são 

fundamentais especialmente nas versões impressas. No livro de papel, há uma fisicalidade que 

impede novas disposições. Daí a importância do editor na definição do projeto editorial de uma 

obra, dada a influência de aspectos distintivos em uma das principais finalidades do livro: a 

venda. A tecnologia, por sua vez, permite ampliar sentidos e interpretações, que não se limitam 

a corporeidade do livro em papel. Apesar de também terem limites, como restrições 

relacionadas ao hardware (os componentes físicos de um aparato) e ao software (a programação 

de um aparato), não há nos livros digitais, propriamente, um limite tão palpável quanto aquele 

das páginas impressas. 
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Figura 8 –  Poema Tu, místico, vês uma significação em todas as coisas, de Alberto Caeiro (Fernando 

Pessoa), na disposição original da edição escolhida, retratada na tela de um Kindle Paperwhite 

 

Fonte: Acervo do autor. 
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Figura 9 – Trecho de poema Tu, místico, vês uma significação em todas as coisas, de Alberto Caeiro 

(Fernando Pessoa), em disposição alterada (alinhamento), fonte e tamanho, em relação à originalmente 

escolhida, retratada na tela de um Kindle Paperwhite 

 

Fonte: Acervo do autor. 

Nas imagens anteriores (Figuras 8 e 9), como exemplo dessas novas ressignificações 

permitidas pelos leitores digitais, o poema Tu, místico, vês uma significação em todas as coisas, 

de Alberto Caeiro, heterônimo de Fernando Pessoa (CAEIRO, 2013, p. 175), para demonstrar 

como a poesia é um dos gêneros literários que mais pode passar por novas ressignificações a 

partir da tecnologia trazida pelos leitores digitais, visto que a métrica é essencial para sua 

interpretação. Dessa forma, a leitura entra em um novo circuito de comunicação, em que 

algoritmos, dados e outros agentes do mercado surgem ao mesmo tempo que outros perdem 

relevância.  

Um exemplo dessa nova articulação digital são os autores autopublicados (TORRES, 

2018). Esses escritores optam por publicar suas obras de forma independente pela própria 

plataforma da Amazon, a Kindle Direct Publishing (KDP). Com isso, obtêm um percentual de 
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direitos autorais até dez vezes maior do que o valor pago pelas editoras tradicionais a escritores 

estreantes. A autora Fátima Moraes Pimentel, por exemplo, conhecida como FML Pepper, é 

um fenômeno na plataforma, com mais de 120 mil livros digitais vendidos a partir de suas redes 

sociais e marketing digital. “Tentei uma editora e agradeço até hoje o silêncio.”, afirma Fátima 

(VEJA, 2019). A partir do sucesso no digital, a autora atraiu a atenção de editoras tradicionais 

e assinou um contrato exclusivo para publicar a versão física de seus livros com a editora 

Valentina. Assim, o novo ambiente rearticula as redes já estabelecidas do circuito do livro, 

trazendo novas possibilidades de leitura, venda, edição e usabilidade.  

1.3 Leitores digitais: por trás das telas 

Aspecto relevante no âmbito da leitura digital é a utilização de algoritmos para diversos 

recursos – desde a interação entre leitores até a curadoria automatizada de obras para os usuários 

de e-readers (disponível no Kindle, como vimos, na seção “Recomendados para você”). De 

forma simplificada, algoritmos são códigos executáveis com início, meio e fim que visam a 

completar uma atividade específica (SKIENA, 2008, p. 3) – em outras palavras, um passo a 

passo computacional, um código de programação executado com uma dada periodicidade e um 

esforço definido (CORRÊA; BERTOCCHI, 2012, p. 8). “Nessa perspectiva, o algoritmo 

modeliza nossa percepção dos dados que podem ser transformados em informação, assim como 

os inputs humanos de dados modelizam o algoritmo.” (RAMOS, 2017, p. 78). 

Assim, os algoritmos dos leitores digitais buscam aprender (machine learning) os gostos 

de seus usuários (por meio de notas de avaliação, compras, pesquisas etc.) e sugerir obras que 

possivelmente os interessem e que, claro, tenham mais chance de adquirir. Com isso, as grandes 

empresas de tecnologia, como a Amazon, utilizam sua estrutura tecnológica para predizer 

gostos e incentivar o consumo, podendo, assim, reforçar a bolha social – e, neste caso, cultural 

– sem que o usuário tenha ciência disso na maior parte das vezes (PARISER, 2012, p. 22). Os 

padrões de antecipação e avaliação da relevância são duas das categorias de algoritmos 

propostas por Gillespie (2014) mais utilizadas pelos gadgets especializados em leitura.  

[Gillespie] sugere um mapa conceitual com seis dimensões de relevância 

pública dos algoritmos que podem ter ramificações políticas, ou seja, o efeito 

de uma dessas dimensões pode desviar o conteúdo de um indivíduo ou de uma 

instituição, seja ela pública ou privada, para uma outra esfera de valores que 
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não a proposta inicialmente quando da publicação do conteúdo. (RAMOS, 

2017, p. 79). 

Como consequência, funções de curadoria, antes exercidas por livreiros e bibliotecários – 

importantes agentes no diagrama de Darnton (2008) –, passam a ser “[…] exercidas na 

atualidade predominantemente por processos automatizados que assumem o papel de 

filtradores dessa abastança informativa.” (CORRÊA; BERTOCCHI, 2012, p. 5). Uma vez que 

o gosto pessoal do usuário se retroalimenta por meio de dados e sugestões anteriores às leituras 

e pesquisas prévias, o novo e a surpresa podem acabar perdendo espaço nessa forma de 

consumo de livros. 

Eli Pariser (2012), em O filtro invisível: o que a internet está escondendo de você, afirma 

que as lógicas invisíveis dessas plataformas de mídia acabam criando relações ocultas, 

desconhecidas pelo público em geral. Desse modo, as grandes empresas conseguem direcionar 

conteúdo fomentando as bolhas sociais – espaços sociais em que não há lugar para a alteridade. 

A problemática por trás dos algoritmos é que eles são ferramentas “invisíveis”, criadas por 

quem não controla esses meios de produção. Assim, a maior parte dos usuários não tem noção 

de que os algoritmos existem e interferem basicamente em todas as interações feitas na internet 

(O’NEIL, 2016, p. 42). 

A personalização está moldando os fluxos de informação para muito além dos e-readers. 

Por exemplo, sites como o Yahoo Notícias ou aplicativos como o News.me – financiado pelo 

The New York Times – fornecem manchetes de acordo com os interesses e desejos pessoais de 

leitores. A partir de vídeos assistidos no YouTube, postagens lidas em blogs e livros lidos nas 

plataformas, diferentes e-mails de marketing são enviados aos usuários, afetando também seus 

resultados de busca no Google ou mesmo os restaurantes sugeridos por apps (PARISER, 2012, 

p. 6). Para os leitores, como apontamos, o e-book trouxe alterações significativas nas práxis da 

leitura. O conteúdo não está impresso em páginas, como acontecia nas prensas que 

revolucionaram a imprensa mundial, mas estrutura digitalmente em bits e bytes.  

[…] a página está na tela; o que antes era uma brochura hoje se encontra em 

um cartão de memória ou no hard disc (HD) […]. Nos modelos mais novos 

de leitores de e-books, é possível fazer a rolagem ou passagem de páginas com 

o dedo. (DZIEKANIAK et al., 2010, p. 85). 

Entendendo a comunicação menos como informativa, mas como um processo complexo 

que envolve diversos sentidos e dimensões do corpo em relação ao ambiente, procuramos aqui 

analisar a temática sob o ângulo de que “[…] o mais importante, na informação e na 

comunicação, não são as ferramentas nem os mercados, mas os homens, a sociedade e as 
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culturas.” (WOLTON, 2010, p. 18). Com os devices de leitura digital, imagens de textos são 

formadas por feixes eletromagnéticos. Os usuários podem, portanto, desconfigurar e brincar 

com uma imensidão de obras. Ao mesmo tempo, a sociedade vive um período em que a 

velocidade virou sinônimo de civilização e progresso, seguindo uma crença e uma ideologia 

tecnicistas (WOLTON, 2010, p. 20). As novas tecnologias baseadas em big data, algoritmos e 

inteligência artificial se relacionam de tal forma com as práticas sociais que hoje é praticamente 

impossível delimitar o que é virtual, já que quase todo tipo de comunicação e informação 

perpassa de alguma forma por aparatos digitais. 

Os likes e trending topics podem muitas vezes ser percebidos como ícones da espontânea 

sociabilidade on-line, porém os algoritmos subjacentes a esses botões são sistematicamente 

aperfeiçoados para canalizar respostas de usuários (VAN DIJCK, 2017, p. 46). Assim, a simples 

avaliação de uma obra em uma livraria virtual gera valor para essa empresa, além da própria 

venda do livro. Ou seja, o leitor gera dois valores à empresa: na compra do livro e também na 

digitalização de seus hábitos de leitura – premissa esta que será desdobrada no terceiro capítulo 

da dissertação.  
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2 O TEXTO COMO TECNOIMAGEM 

Como vimos no capítulo anterior, o e-reader disponibiliza ao leitor diversos recursos que 

propõem um novo entendimento do livro e, consequentemente, do texto no âmbito digital. O 

livro pode ser modificado tanto em termos estruturais (alinhamento e margem), que podem 

ocasionar novos significantes e significados, como em seu aspecto mais visual (tipo e tamanho 

da fonte). Dessa forma, leitores adquirem novos recursos e possibilidades de leitura. 

Arlindo Machado (1994), em seu artigo “Fim do Livro?”, publicado no final do século 

passado, aponta a necessidade de o livro apresentar avanços tecnológicos para se manter 

relevante culturalmente. No texto, o autor reflete sobre a importância de o objeto ser manuseado 

pelo leitor de maneira mais fluida, de modo que ele “[…] escolha livremente seu percurso e 

faça suas próprias descobertas.” (MACHADO, 1994, p. 211), permitindo uma maior interação 

entre quem realiza a leitura e o objeto a ser lido. De acordo com Machado (1994, p. 201), a 

produção analógica do livro físico é vagarosa perante as grandes transformações pelas quais a 

sociedade perpassa atualmente.  

Os atrativos do livro empalidecem diante do turbilhão de possibilidades aberto 

pelos meios audiovisuais, enquanto sua estrutura e funcionalidade padecem 

de uma rigidez cadavérica quando comparadas com os recursos 

informatizados, interativos e multimidiáticos das escrituras eletrônicas 

(MACHADO, 1994, p. 201, grifo do autor).  

Machado (1994, p. 204) também afirma que o conceito de “livro”, se considerado 

exclusivamente como um objeto impresso em papel, perderia força no decorrer dos anos, dadas 

as mudanças tecnológicas cada vez mais presentes no cotidiano das pessoas. Em contraposição 

a essa visão mais tradicional, o autor sugere uma concepção de livro que atravessa as frágeis 

páginas em papel.  

Podemos definir o livro numa acepção mais ampla, como sendo todo e 

qualquer dispositivo através do qual uma civilização grava, fixa, e memoriza 

para si e para a posteridade o conjunto de seus conhecimentos, de suas 

descobertas, de seus sistemas de crenças e os voos de sua imaginação. 

(MACHADO, 1994, p. 204, grifo do autor).  

Uma das principais questões do referido texto de Machado é a ampliação de sentido da 

palavra “livro”, deslocando esse objeto de seu espaço canônico em função dos novos recursos 
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tecnológicos advindos do crescimento do uso de computadores e da internet para produzir 

diferentes tipos de registros e culturas, que o autor também considera como “livros”. 

Neste trabalho, teremos como base esse conceito mais amplo proposto por Arlindo 

Machado, pelo qual os livros ganham potencialidades e registros em diferentes mídias e 

formatos – vale lembrar que muitos deles não utilizam necessariamente a linguagem escrita, 

como as obras em áudio. O leitor digital, portanto, é um desses aparatos em que os usuários 

podem gravar, fixar novos conhecimentos e memórias diretamente no device.  

Ao considerarmos o livro um objeto cultural mais amplo, também precisaremos mapear as 

novas características que ele pode adquirir quando alocado em outra mídia, além do papel 

impresso. Por isso, neste capítulo, exploraremos paralelos entre a imagem e os textos digitais 

presentes nos e-readers, assim como aspectos midiáticos que o device contém, fazendo uso do 

conceito de tecnoimagem proposto por Vilém Flusser (2018; 2019). Em outras palavras, 

procuraremos entender quais os atributos do texto nessa nova mídia que permitem aproximar a 

linguagem escrita das imagens mediadas por esse aparato digital.  

2.1 Fotografia, imagem e aparelhos: definições e conceitos 

A fim de compreender como o texto pode ser repensado como imagem técnica (ou 

tecnoimagem) nos leitores digitais, precisaremos antes explorar esse conceito. Para isso, 

partiremos de definições relacionadas às máquinas fotográficas, que estabeleceram o primeiro 

tipo de imagem técnica da história humana: a fotografia. A partir dessa inovação, as imagens 

técnicas passaram a ser gradativamente mais populares, tornando-se uma das principais facetas 

da comunicação contemporânea. 
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Figura 10 – Anúncio do iPhone 12, smartphone 

da Apple, no site oficial da fabricante 

Figura 11 – Anúncio do Galaxy S21, smartphone da 

Samsung, no site oficial da fabricante 

  

Fonte: Apple (2021). Fonte: Samsung (2021). 

A Figura 10 mostra o principal anúncio do iPhone 12 no site oficial da norte-americana 

Apple, sua fabricante. Nesse curto anúncio, que resume as principais características do device, 

lê-se: “[…] modo Noite em todas as câmeras.” (APPLE, 2021), explicitando a relevância dos 

avanços da câmera para os usuários. A Figura 11 representa a divulgação da última versão de 

celulares que concorrem diretamente com os smartphones da Apple: os modelos Galaxy S21 e 

S21+, pertencentes à linha Galaxy S da sul-coreana Samsung. Aqui, praticamente todo o texto 

inicial é dedicado ao maquinário fotográfico: “Nunca mais perca a foto perfeita. Conheça o 

Galaxy S21 e o S21+. Projetados para revolucionar vídeos e fotografias, eles vêm com 

resolução 8K mais que cinematográfica, para que você possa tirar fotos épicas diretamente do 

vídeo.” (SAMSUNG, 2021).  

As Figuras 10 e 11 exemplificam um ponto que parece incontornável: as imagens 

fotográficas mediadas por aparelhos são parte essencial das novas relações humanas, 

especialmente nos grandes centros urbanos mundiais. Como mostramos, a capacidade técnica 

das câmeras é uma das principais ferramentas de marketing das empresas que produzem 

smartphones. 

As telas portáteis nos bolsos, além de exibirem inúmeras imagens e textos, impulsionaram 

o surgimento de outras tecnologias, como os leitores digitais. E a câmera fotográfica, 
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protagonista dessas relações midiáticas, foi a precursora de um importante termo que nos 

auxiliará a refletir sobre como os textos se apresentam nesses aparelhos específicos de leitura: 

a tecnoimagem ou imagem técnica.  

Isso posto, traçaremos uma breve linha teórica referencial sobre a imagem técnica que 

permitirá, posteriormente, entender sua relação com os livros e leitores digitais. Faremos, dessa 

forma, um paralelo entre dois importantes pensadores da imagem técnica a partir da fotografia: 

Roland Barthes e Vilém Flusser. A partir dessa dialética, nos aprofundaremos nas relações entre 

imagem e texto nos e-readers. 

Roland Barthes (1984), em seu clássico livro A câmara clara, traz conceitos importantes 

para o estudo da fotografia. Ele parte do pressuposto de que a prática envolve três importantes 

intenções ou emoções: fazer, suportar e olhar. O operator seria o fotógrafo; o spectator, todos 

que observam as fotos; e o spectrum, aquele ou aquilo que é objeto da fotografia (BARTHES, 

1984, p. 20). Por não ter interesse na primeira prática, o autor escreve o texto baseado em sua 

experiência como spectator e spectrum, ou seja, como observador e fotografado.  

A partir de sua vivência como retratado e como visualizador de imagens em jornais, 

revistas e outros suportes, Barthes inicia suas análises interessado em entender a fotografia 

como um recorte ou captura do que seria o real, importando-se muito mais com a semântica das 

fotografias – o que as imagens fotográficas representam – do que com a fotografia em si. 

Por isso, tornam-se objetos de sua análise questões como: “A quem pertence a foto? Ao 

sujeito (fotografado)? Ao fotógrafo?” (BARTHES, 1984, p. 26). Em sua análise, Barthes 

propõe dois conceitos que se referem ao estado de observação da fotografia. O primeiro, 

studium, reflete acerca do porquê de algumas fotos permanecerem nos convidando a um estado 

de inquirição e análise intelectual. Já o segundo, punctum, refere-se às imagens que pungem, 

mortificam e ferem (BARTHES, 1984, p. 46-47). Em outras palavras: “Toda fotografia, assim, 

tanto se oferece ao nosso olhar como sendo um campo possível de estudo (studium), quanto nos 

interpela e nos aponta em alguns lugares de nosso imaginário (punctum).” (SAMAIN, 2003, 

p. 62).  

No ensaio, há um interessante contraponto entre a fotografia e a palavra que denota o peso 

instrumental da primeira para o autor. Enquanto a foto é “[…] contingência pura e só pode ser 

isso (é sempre alguma coisa representada) […]”, o texto, “[…] pela ação repentina de uma única 

palavra, pode fazer uma frase passar da descrição à reflexão.” (BARTHES, 1984, p. 49). Nesse 

sentido, a foto representa um pedaço do mundo, enquanto a palavra auxilia na construção do 

mundo. 
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Objetivamente, as telas dos leitores digitais não podem ser literalmente consideradas 

“fotografias” no sentido barthesiano. Todavia, as imagens que permeiam hoje os mais diversos 

dispositivos assemelham-se à fotografia em termos de reprodutibilidade técnica e de sua 

capacidade de edição. São características que as fotos têm desde sua manipulação analógica e 

que, certamente, foram facilitadas e aprimoradas pelos recursos disponíveis no ambiente digital. 

Também consideramos que as imagens, inclusive aquelas mediadas pelos leitores digitais, têm 

a capacidade de gerar studium e punctum nos leitores, visto que eles estão, a cada clique, em 

contato com o novo, o diferente. 

Além do aspecto observacional, ou seja, daquilo que a fotografia representa e do diálogo 

com seu referencial, há um ponto fundamental para o entendimento da fotografia: a tecnicidade. 

É ela que permitirá o avanço da manipulação e da distribuição de imagens por meio de 

praticamente todos os aparatos midiáticos.  

Ora, é justamente tendo em vista um dos aspectos mais perturbadores do 

universo digital, que consiste na possibilidade sempre presente da 

manipulação e aniquilação de qualquer referente, que um outro horizonte de 

abordagem deve surgir. É por essa razão que a via da técnica, ao contrário da 

via das imagens, sugere uma possibilidade de redução que pode permitir uma 

compreensão intrínseca ao processo, dentro do próprio universo do 

mecanismo da fotografia. (SOUZA E SILVA, 2010, p. 58).  

Flusser é o autor que busca entender a fotografia pela via da técnica. Para ele, imagem, 

texto e tecnoimagem estão relacionados dialeticamente – fato importante para nosso 

entendimento a respeito do ambiente em que se encontra o texto nos leitores digitais. 

Flusser (2018) inicia seu livro Filosofia da caixa preta definindo o que seria a imagem 

tradicional (iniciada com as pinturas rupestres), e é dela que partiremos para conceituar a 

imagem técnica. Para isso, teremos como ponto de partida os dois primeiros capítulos do livro, 

“A Imagem” e “A Imagem Técnica”, nos quais o autor introduz importantes conceitos que serão 

retomados posteriormente em outras obras. 

Segundo Flusser (2018, p. 15), “[…] imagens são superfícies que pretendem representar 

algo.”, e essa representação se relaciona com o ato de “imaginar”, conceito fundamental para a 

compreensão da imagem na obra flusseriana: “Em outros termos, imaginação é a capacidade de 

codificar fenômenos de quatro dimensões em símbolos planos e decodificar as mensagens assim 

codificadas.” (FLUSSER, 2018, p. 15).  

É por meio da imaginação que o homem consegue abstrair toda a espacialidade e 

temporalidade em que está inserido para codificar seu entorno em desenhos. Flusser (2018, p. 
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15-17) entende a pintura pré-histórica como uma forma de abstrair o tempo e a profundidade 

para representar o mundo ao seu redor em apenas duas dimensões: a altura e a largura.  

“Imaginação é a capacidade de fazer e decifrar imagens.” (FLUSSER, 2018, p. 15). Ou 

seja, as imagens passam a ser códigos tradutores de eventos, como mediações que se interpõem 

entre o homem e o mundo. Assim, a partir da imaginação, o pintor representa o mundo em 

imagens artesanais, as quais serão decodificadas, também por meio do ato de imaginar, por seus 

observadores (FLUSSER, 2018, p. 17-18). 

A escrita, que historicamente surge milênios após o aparecimento da imagem tradicional, 

traz outra relação do homem com o seu entorno, propiciando uma nova dialética. O texto 

permite ao homem codificar planos em retas, abstraindo todas as dimensões mencionadas 

anteriormente, com exceção de uma: “[…] a da conceituação, que permite codificar textos e 

decifrá-los.” (FLUSSER, 2018, p. 17). Dessa forma, o pensamento conceitual é mais abstrato 

que o imaginativo, já que preserva apenas uma das dimensões do espaço-tempo. Isso afasta o 

homem ainda mais do mundo concreto, embora sua intenção seja realizar uma aproximação 

(FLUSSER, 2018, p. 18-21).  

Os textos não significam o mundo diretamente, mas através de imagens 

rasgadas. Os conceitos não significam fenômenos, significam ideias. Decifrar 

textos é descobrir as imagens significadas pelos conceitos. A função dos textos 

é explicar imagens, a dos conceitos é analisar cenas. Em outros termos, a 

escrita é metacódigo da imagem. (FLUSSER, 2018, p. 18-19).  

Flusser explica que, em diferentes períodos históricos, o texto e a imagem entram em 

conflito. Na Idade Média, por exemplo, havia uma disputa entre o cristianismo ocidental e o 

paganismo, e, na Idade Moderna, entre a ciência textual e as ideologias imagéticas. A disputa 

pode ser considerada dialética pois a própria Igreja Católica passou a absorver em sua 

linguagem as imagens que tanto combatia – e que até hoje são importantes recursos simbólicos 

e sensoriais nos dogmas do catolicismo. A ciência, ao combater as ideologias, também se 

apropriou destas e se tornou ideologizada (FLUSSER, 2018, p. 15-28).  

A partir dessa relação dialética entre imagem e texto, um absorve características do outro; 

assim, os textos se tornam cada vez mais imaginativos e as imagens, cada vez mais conceituais 

(FLUSSER, 2018, p. 19).  

Flusser aponta que, em meados do século XX, os textos começaram a entrar em crise por 

conta de um sintoma que ele chama de “textolatria”, isto é, o culto cego à palavra, ao verbo e 

ao discurso científico. Isso significa que a sociedade chegou a tal ponto do positivismo e da 

escrita como sinônimo de conhecimento – tanto na ciência como nas ideologias – que os textos 
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passaram a ser “[…] inimagináveis, como é o universo das ciências exatas: não pode e não deve 

ser imaginado.” (FLUSSER, 2018, p. 20). 

Com o culto à fidelidade dos textos, o propósito inicial desse modo de expressão – servir 

como mediação entre homens e imagens – acabou se esvaziando. Como os textos são a 

recodificação de imagens em conceitos, em tal nível de idolatria às palavras, eles passam a não 

significar mais significam mais imagens, não restando mais nada a ser explicado. “Em tal 

mundo, explicações passam a ser supérfluas: mundo absurdo, mundo da atualidade.” 

(FLUSSER, 2018, p. 20). Nesse contexto, em que o texto passa a perder seu potencial 

imagético, surgem as imagens técnicas.  

“Imagem técnica: trata-se da imagem produzida por aparelhos8.” (FLUSSER, 2018, p. 21). 

A partir desse pressuposto aparentemente simples, começamos a delinear esse importante 

conceito para nosso trabalho. No entanto, antes de avançarmos propriamente na imagem 

técnica, cabe pontuar melhor o que é aparelho, que aqui não é entendido como ferramenta ou 

instrumento que trabalha para modificar objetivamente o mundo (FLUSSER, 2018, p. 33) – ou 

seja, não se trata de uma ferramenta do senso comum, como martelos ou britadeiras.  

O aparelho flusseriano é um objeto relacionado à cultura pós-industrial, deslocado das 

lógicas tradicionais do trabalho industrial, que atua como agente transformador de conceitos 

que transformam o mundo. Na obra de Flusser (2018, p. 40), os aparelhos são brinquedos9 de 

alto grau de complexidade, e seu jogo “[…] consiste na permutação de símbolos já contidos em 

seu programa.”. Quem joga esse jogo são as pessoas que manipulam o aparelho, classificadas 

pelo autor como “funcionários” (FLUSSER, 2018, p. 11). Estes utilizam as ferramentas 

pertencentes aos aparelhos na tentativa de esgotar seus recursos, seu programa e seu software.  

De acordo com Flusser (2018, p. 29), a máquina fotográfica serve de modelo para os 

aparelhos que poderiam surgir em um futuro imediato. Para ilustrar rapidamente as relações 

entre aparelho e funcionário, podemos pensar no fotógrafo que utiliza o aparelho (máquina 

fotográfica) para brincar (fotografar). Ele faz o input e output do aparato, isto é, observa alguma 

situação no mundo e fotografa (input), e essas informações serão mediadas pela química e pela 

física da máquina para gerar a fotografia (output). No entanto, o funcionário sempre desconhece 

a totalidade do programa de um aparelho, isto é, a sua “caixa preta”.  

A função do fotógrafo como jogador é tentar esgotar todos os recursos para os quais o 

aparelho foi programado, tentando conhecer e dominar suas características. Porém, o fotógrafo 

 
8 No glossário de Filosofia da caixa preta, Flusser (2018, p.11) define “aparelho” como “brinquedo que simula 

um tipo de pensamento”. 
9 No glossário de Filosofia da caixa preta, Flusser (2018, p.11) define “brinquedo” como “objeto para jogar”.  
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é incapaz de penetrar totalmente na caixa preta por trás desse aparato (FLUSSER, 2018, p. 29-

41). Na prática, conhecer totalmente o aparelho manuseado é impossível para quem não detém 

a propriedade intelectual de sua tecnologia.  

O aparelho não é uma máquina, pois não é descrito a partir das categorias da 

extensão. O aparelho tampouco é um dispositivo no sentido epistêmico de 

Foucault, embora Flusser tenha se inspirado nele para dele se afastar. O 

aparelho é um horizonte de legibilidade. Uma forma que determina os limites 

perceptivos e constituição interna do que chamamos realidade. (PETRONIO, 

2018, p. 8). 

A caixa preta de Flusser vai além da relação aparelho-funcionário, visto que há diferentes 

instâncias subjacentes aos códigos dos aparelhos. Por exemplo, os programadores e realizadores 

de um aparelho são funcionários de uma empresa, a qual, por sua vez, está inserida em um 

determinado setor industrial. No fim, vale refletir se há alguém que realmente conheça o código 

por trás desses aparatos, visto que cada programador realiza apenas parte dos complexos 

softwares (PARISER. Ao que parece, apenas um grupo seleto, os tomadores de decisão das 

Bigh Techs possuem conhecimento das intenções por trás da programação (PARISER, 2012, p. 

12) 

Em suma: aparelhos são caixas pretas que simulam o pensamento humano, 

graças a teorias científicas, as quais, como o pensamento humano, permutam 

símbolos contidos em sua “memória”, em seu programa. Caixas pretas que 

brincam de pensar. (FLUSSER, 2018, p. 40, grifo do autor). 

Esse conceito de aparelho é importante para nós porque permite fazer paralelos entre essa 

definição flusseriana e o e-reader. Esse será, portanto, um de nossos pontos de partida para 

definirmos as relações entre o texto nesse device e a imagem técnica. Destacamos as seguintes 

questões que envolvem o leitor digital e o aparelho: (1) seu caráter pós-industrial; (2) a relação 

aparelho-funcionários (no plural); (3) sua caixa preta. Explicaremos todos os pontos a seguir. 

O caráter pós-industrial (1) do leitor digital refere-se ao fato de ele não ser uma ferramenta 

que visa a modificar ou criar produtos a partir de uma matéria-prima da natureza. Ainda, é um 

instrumento que seus usuários não utilizam no sentido laboral das relações industriais – o leitor 

ou escritor que publica seu livro no e-reader não pode ser considerado um “proletário” 

tradicional.  

Os funcionários de aparelhos são agentes produtores e manipuladores de símbolos a partir 

de um software (ou programa), mas não são produtores materiais de consumo no sentido 

tradicional – ou seja, sua atividade não gera mercadorias como cadeiras ou mesas, feitas a partir 
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de uma matéria-prima da natureza. No entanto, aqui cabe ressalvar que a informação gerada 

pode ser entendida como um bem consumível, visto que ela é comercializada por meio de uma 

plataforma.  

Os proletários, no sentido clássico marxista, seriam aqueles trabalhadores que não detêm 

os meios de produção e que, por isso, vendem sua força de trabalho para a burguesia (os 

detentores dos meios). Os funcionários atuam de forma diferente, pois eles geram símbolos 

culturais que, embora sejam acessados por milhões de pessoas, se distinguem de meras 

mercadorias. Os proletários geram produtos, enquanto os funcionários geram informação.  

O fotógrafo produz símbolos, manipula-os e os armazena. Escritores, pintores, 

contadores, administradores sempre fizeram o mesmo. O resultado desse tipo 

de atividade são mensagens: livros, quadros, contas, projetos. Não servem 

para serem consumidos, mas para informarem: serem lidos, contemplados, 

analisados e levados em conta nas decisões futuras. (FLUSSER, 2018, p. 33). 

A definição flusseriana de funcionário se caracteriza pela relação que ele estabelece com o 

aparelho em que joga, independentemente de seus vínculos empregatícios. Esses funcionários 

podem até trabalhar para determinadas empresas, mas sua produção é cultural e está inserida 

nas novas lógicas de produção comercial do capitalismo contemporâneo.  

Aliás, outro ponto interessante sobre a ordenação dos funcionários que pode ser 

depreendido da contribuição de Flusser (2018, p. 11) é que, hoje, praticamente todos os usuários 

das redes sociais acabam sendo espécies de funcionários. Um usuário comum do Instagram, ou 

até mesmo fotógrafos amadores ou profissionais que utilizam a rede como portfólio, podem ser 

considerados funcionários da mídia por estarem brincando com o aparelho social media, ao 

mesmo tempo que geram valor às marcas. Esse mesmo raciocínio pode ser estendido aos e-

readers, visto que os usuários do aparelho, incluindo os escritores que produzem livros para as 

plataformas desses devices, não são operários, mas funcionários que brincam, criam e produzem 

valor a partir dessas ferramentas.  

Nosso segundo ponto de destaque é justamente a relação aparelho-funcionários (2). 

Entendemos existirem dois tipos distintos, mas complementares, de associações aparelho-

funcionários (no plural) nos leitores digitais: aquela entre os leitores e o e-reader e aquela entre 

os escritores e o e-reader. Em ambas os usuários têm possibilidades e recursos em comum, mas 

também importantes diferenças práticas e conceituais, apesar de estarem se relacionando com 

o mesmo aparato.  

Os leitores são o público-alvo do e-reader: o device existe para ser vendido a esse grupo 

específico de pessoas. Essa categoria apresenta as características típicas dos funcionários 
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apontadas há pouco: o leitor explora os recursos significadores dos e-readers da mesma forma 

que um funcionário brinca com um programa de determinado aparelho. Recursos como a 

alteração das margens e fontes e a inversão da orientação do texto (da vertical para a horizontal) 

são aspectos que permitem ressignificar as obras. Assim, o leitor é capaz de criar novos textos 

e sentidos a partir do original. São dezenas ou mesmo centenas de novas formas que um poema, 

por exemplo, pode adquirir dentro do ambiente digital, em que o texto pode ser reeditado a bel-

prazer dos usuários.  

Ao mesmo tempo, o leitor é um funcionário com mais limitações do que o exemplo clássico 

de Flusser, o fotógrafo, por um importante motivo: o principal objetivo da câmera fotográfica 

é produzir fotografias, ou seja, criar símbolos que auxiliem na ressignificação do mundo; já o 

objetivo do leitor digital é possibilitar a leitura de um livro – portanto, os recursos de edição 

disponíveis, embora sejam aspectos importantes do aparelho, não são sua atividade-fim.  

Por sua vez, os escritores, o segundo grupo relacional do ambiente em que se encontra o e-

reader, dispõem de mais semelhanças com os fotógrafos. Exemplificamos no primeiro capítulo 

que o único leitor digital vendido oficialmente no Brasil em 202110, o Kindle, conta com a 

plataforma Kindle Direct Publishing (KDP), que permite editar e publicar obras diretamente no 

site da empresa e já disponibilizá-las nas lojas on-line acessíveis por meio dos leitores digitais.  

Aos escritores, a Amazon oferece até 70% de direitos autorais sobre as vendas de livros 

inéditos e exclusivos em sua plataforma. Mais ainda: a empresa oferece inúmeras ferramentas 

e recursos de edição, bem como auxílio na concepção da capa e do design interior da obra, isto 

é, do projeto editorial. Desse modo, o autor pode criar uma obra completa dentro da plataforma, 

com suporte a diferentes tipos e formatos de imagens e textos. 

 
10 O Lev, da Saraiva, esteve indisponível para compra no site da livraria durante o ciclo desta dissertação. No 

entanto, não há nenhuma notícia oficial sobre o descontinuidade do aparato. Já o Rakuten Kobo,  parou de ser 

vendido pela Livraria Cultura e não consta mais no site da mesma, também sem informações oficiais a respeito.  
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Figura 12 – Captura de tela da página de ajuda (on-line) do  

Kindle Direct Publishing (KDP) que dispõe sobre o design do livro 

 

Fonte: Amazon (2021c). 

Na tentativa de explorar todos os recursos do aparelho, como um fotógrafo brincando com 

a máquina fotográfica, o escritor tem centenas de possibilidades de editar e criar sua obra a 

partir do zero no KDP. Esse trabalho, que no mercado editorial tradicional é realizado por 

inúmeras pessoas, aqui fica reduzido a apenas uma. O escritor adquire novas facetas: da 

diagramação às palavras tecladas, em constante disputa com o programa do aparelho nesse 

processo criativo. E o leitor, ao acessar a obra no e-reader, terá, por sua vez, a possibilidade de 

brincar com esse texto e criar novos significados.  

Quem quiser captar a essência do aparelho, deve procurar distinguir o aspecto 

instrumento do seu aspecto brinquedo, coisa nem sempre fácil, porque implica 

o problema da hierarquia de programas, problema central para a captação do 

funcionamento. (FLUSSER, 2018, p. 38). 

O último ponto que destacamos e que aproxima os leitores digitais ao conceito de aparelho 

de Flusser é o seu aspecto de caixa preta (3). A pretidão da caixa também é um desafio pelo 

leitor digital, especialmente quando consideramos as inúmeras ferramentas disponíveis ao 

escritor para inserir sua obra no universo dos e-readers (FLUSSER, 2018, p. 36). Esse 

funcionário dispõe de vários recursos que lhe permitem brincar, criar e permutar sentidos, mas 

sempre encobertos por uma penumbra composta de códigos desconhecidos. O escritor, ao 



45 

publicar seu livro no KDP, também “[…] domina o aparelho, mas pela ignorância dos processos 

no interior da caixa, é por ele dominado.” (FLUSSER, 2018, p. 36). 

O escritor que deseja ser autor nas plataformas próprias de publicação existentes no 

ambiente do e-reader precisa ser mais do que um escritor: precisa ser um escritor-funcionário. 

Ele precisa adentrar no aparelho e brincar com o e-reader caso queira que sua obra tenha uma 

boa repercussão nas plataformas digitais. Há dois âmbitos diferentes no brincar para esse agente 

no ambiente digital. 

O primeiro sentido se refere ao fato de que o autor participará de um jogo para desvendar 

as ferramentas disponíveis para formatar sua obra nesse ambiente digital. Como mencionamos, 

ao contrário de uma publicação mediada por uma editora, o escritor-funcionário assume funções 

editoriais das quais ele não participaria normalmente caso sua obra fosse publicada por uma 

editora tradicional.  

O segundo sentido envolve a necessidade de aproveitar a ferramenta para alavancar sua 

obra perante os algoritmos que permeiam o aparelho. Assim, o escritor-funcionário também 

atua como o agente de marketing que, mesmo desconhecendo a caixa preta, cria, publica, brinca 

com signos e interage com outros usuários visando que sua obra circule na rede. Dessa forma, 

o e-reader é um complexo aparato que fornece um conjunto de ferramentas ao autor, ao mesmo 

tempo que esconde outras nas profundezas da pretidão das imagens mediadas.  

Ainda que estude a ferramenta, o escritor-funcionário jamais conseguirá dominar todas as 

suas possibilidades. As empresas de tecnologia disponibilizam apenas a superfície dos 

aparelhos aos seus usuários, mas seu código, isto é, aquilo que está por trás de suas 

funcionalidades, é protegido. Portanto, quem brinca com o aparelho está sujeito a limitações 

impostas pela própria configuração do aparelho. Essa ambiguidade, porém, faz parte da magia, 

do ato de criar: cabe ao funcionário tentar esgotar os recursos ali disponíveis.  

2.2 As imagens técnicas e o texto no leitor digital 

Com base nas relações já estabelecidas, que aproximam o leitor digital aos aparelhos 

flusserianos e os escritores e leitores, aos funcionários, avançaremos na contextualização dos 

textos existentes nos e-readers como tecnoimagens ou imagens técnicas – aquelas produzidas 

por aparelhos (FLUSSER, 2018, p. 29) – a fim de entender e explorar as possibilidades inerentes 

a esse aparato próprio à leitura.  
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Como vimos, a crise nos conceitos, nos textos e na escrita deu forças ao surgimento de um 

novo tipo de produto cultural: a imagem técnica (FLUSSER, 2018, p. 18). Historicamente, as 

imagens técnicas surgem após as imagens tradicionais e os textos; ontologicamente, enquanto 

as imagens tradicionais imaginam o mundo, as imagens técnicas imaginam textos que 

concebem imagens que imaginam o mundo (FLUSSER, 2018, p. 21).  

A imagem técnica tem um caráter aparentemente objetivo, que dá ao observador da 

fotografia a sensação de estar enxergando uma janela ou um recorte específico da realidade. 

Essa ilusão da imagem técnica mascara o fato de ela ser tão simbólica quanto qualquer outra 

imagem. (FLUSSER, 2018, p. 21-22). Quando alguém observa uma pintura, por exemplo, na 

maior parte das vezes é fácil notar que aquilo é uma representação – uma forma de imaginar o 

mundo –, e não um fato concreto do real. No entanto, a tecnicidade que concebe a imagem 

técnica acarreta a sensação de que o retratado é visto como que por uma “janela”, não como 

uma imagem (FLUSSER, 2018, p. 22).  

No primeiro capítulo de Elogio da superficialidade: o universo das imagens técnicas, 

Flusser (2019, p. 9-21) se dedica a explicar o surgimento da imagem técnica a partir do que ele 

define como “os quatro passos rumos à abstração” – concepção que outros autores, como 

Norval Baitello Junior (2019) e José Eugenio Menezes (2009), chamam de “escalada da 

abstração”, com um foco maior em como a subtração e redução de sentidos espaciais e 

temporais se refletem na comunicação do homem (essa faceta comunicacional será mais 

explorada no último capítulo da dissertação). 

O homem, em seu primeiro passo, abstrai “[…] o tempo e com isso, transforma o mundo 

em circunstância.” (FLUSSER, 2019, p. 10). Isso significa que o ser humano produz, com suas 

mãos, objetos abstratos e ferramentas que podem modificar e transformar o mundo, atribuindo-

lhe novos significados. Essa dimensão é a tridimensionalidade, a dos objetos interativos.  

A segunda abstração ocorre quando os homens passam a criar imagens, isto é, abstraem a 

profundidade espacial do que está no seu entorno e a transformam em símbolos fixados em 

planos, abrindo mão de seu volume (FLUSSER, 2019, p. 11). Portanto, nesse segundo passo, o 

homem abstrai a profundidade para imaginá-la nas superfícies planas. É o universo da 

bidimensionalidade.  

Já o terceiro passo, a abstração de terceiro grau, é o da conceituação: abandonar a largura 

da superfície rumo às linhas da escrita. Desse modo, como exploramos no item anterior, os 

textos podem ser entendidos por meio de imagens rasgadas, na descoberta das “[…] imagens 

significadas pelos conceitos.” (FLUSSER, 2018, p. 18-19). Os textos são tidos aqui como 
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diversos fios que ordenam conceitos, representando também cenas imaginadas – a 

unidimensionalidade (FLUSSER, 2019, p. 12).  

No momento em que os textos se rendem à ideologia e ao cientificismo, seu potencial é 

minado e a espécie humana dá o quarto e último passo rumo à abstração: a dimensão vazia, a 

zerodimensionalidade (FLUSSER, 2019, p. 19-21). Assim, o fio condutor é rompido e o homem 

passa a imaginar a partir dos pontos invisíveis do cálculo. Com a computação e o cálculo, toda 

a espacialidade e o tempo são suprimidos, e o homem transforma a si mesmo em jogador que 

calcula e computa o concebido (FLUSSER, 2019, p. 13). A zerodimensão é a dimensão dos 

computadores, das máquinas fotográficas, de todos os aparelhos que computam a partir de 

códigos e criam sozinhos seus próprios produtos culturais.  

Esse modelo histórico-cultural “fenomenológico”, como o próprio autor denomina 

(FLUSSER, 2019), auxilia no entendimento da tecnoimagem, pois ela acontece justamente na 

dimensão nula dos algoritmos. Trata-se de um modelo fenomenológico porque a uniformidade 

dos passos rumo à abstração – “mão-olho-dedo-ponta de dedo” (FLUSSER, 2019, p. 13) – não 

ocorreu linearmente nem com uma dimensão excluindo a outra: “Decerto, não foi assim, 

linearmente, que o homem se afastou, alienado, do mundo concreto.” (FLUSSER, 2019, p. 13). 

É um processo cultural dinâmico, em que há resquícios das dimensões abstraídas; porém, no 

decorrer do tempo, voltar ao concreto, isto é, ao trânsito na tridimensionalidade, torna-se cada 

vez mais árduo (FLUSSER, 2019, p. 14).  

A mão segura volumes para poder manipulá-los, o olho contempla superfícies 

para poder imaginar volumes,  o dedo concebe para poder imaginar, e a ponta 

do dedo calcula para poder conceber. (FLUSSER, 2019, p. 14).  

Com isso, conseguimos acrescentar mais uma camada de diferenciação entre a imagem 

tradicional e a imagem técnica: a primeira ocorre no primeiro grau da abstração flusseriana, em 

que o imaginar concebe códigos destinados aos seus observadores; já a segunda acontece na 

zerodimensionalidade, na abstração de terceiro grau, em que os aparelhos concebem textos que 

não seguem o pensamento conceitual (raciocínio linguístico), com o discurso lógico se 

desintegrando em bits (FLUSSER, 2019, p. 21). 

Ontologicamente, a imagem tradicional é abstração de primeiro grau: abstrai 

duas dimensões de fenômeno concreto; a imagem técnica é abstração de 

terceiro grau: abstrai uma das dimensões da imagem tradicional para resultar 

em textos (abstração de segundo grau); depois, reconstituem a dimensão 

abstraída, a fim de resultar novamente em imagem. (FLUSSER, 2018, p. 21). 
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A imagem técnica é esse fenômeno que permite decodificar as imagens, transformá-las em 

textos, para então recodificá-las novamente em imagem abstraída. A tecnoimagem não é como 

um espelho, porque ela, em si, não reflete nem sinaliza alguma coisa; pelo contrário, propõe-se 

a mostrar não tanto algo visto, mas uma maneira própria de olhar (BECCARI, 2019, p. 306). 

Em outras palavras, as imagens técnicas “[…] tornam visíveis processos que seriam invisíveis 

sem esses dispositivos.” (FLUSSER, 2018, p. 48) e que são tão ou mais importantes do que as 

próprias imagens.  

No livro impresso tradicional, há uma relação mais primária entre autor e leitor, tal como, 

nas pinturas, entre pintor e observador. Entre o fotógrafo e o apreciador da fotografia, há um 

aparelho-operador que medeia a imagem técnica e sua decodificação; assim também na relação 

leitor-livro digital, em que um aparato se interpõe entre eles. Nesses dois exemplos, fica clara 

a importância da técnica para a articulação entre o produto cultural e seu observador.  

Assim, embora as imagens técnicas aparentem uma falsa objetividade, elas são tão 

simbólicas quanto todas as imagens (FLUSSER, 2018, p. 22). Para o filósofo, as tecnoimagens 

são textos científicos aplicados, perdidos no abstrato, formados por algoritmos e códigos 

computacionais por meio de aparelhos que prometiam superar a textolatria e reintroduzir as 

imagens tradicionais, tornando visível o encantamento mágico (FLUSSER, 2018, p.27). 

Flusser aponta que as imagens técnicas têm três camadas distintas que podem ser vistas 

conforme o ponto de observação: elas podem ser um retrato de uma cena (uma fotografia de 

um acontecimento); ao mesmo tempo, são fótons e elétrons; e, se olharmos através de uma lupa, 

serão rastros de partícula não identificáveis. Assim, as imagens técnicas, por natureza, exigem 

determinada distância para serem analisadas – exigem “superficialidade” (FLUSSER, 2019, 

p. 45). 

Em todas as imagens técnicas, observamos pontos computados e, para vê-los, 

precisamos observar tais imagens. Sob o olhar superficial, as imagens técnicas 

parecem planas, mas se dissolvem, deixam de ser imagens, quando 

observadas. (FLUSSER, 2019, p. 45). 

Com isso em mente, podemos fazer algumas analogias com os textos digitais nos e-readers. 

Pensando na página do livro reproduzida no aparelho, as palavras ordenando os textos seriam 

a primeira camada de observação. Dando um zoom, como fazemos com uma lupa, é possível 

observar que os pontos que formam aquelas palavras na verdade são elétrons projetados através 

de uma tela. 

Há ainda outro aspecto que reflete a imaterialidade do texto no e-reader. O livro que é 

representado na tela preta é, na realidade, um programa constituído de algoritmos, um arquivo 
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digital formado por códigos que emulam o conteúdo, a forma e a disposição de um livro 

impresso. Ontologicamente, como afirmar que aquilo é um livro?  

Esse novo lugar (ou não lugar) onde o livro se encontra no leitor digital remete a uma 

importante passagem em que Flusser (2019, p. 45-51) utiliza uma mesa sólida para exemplificar 

materialidade. É de conhecimento básico na física que toda matéria é formada por partículas 

organizadas de alguma forma, um “[…] enxame de partículas no vazio.” (FLUSSER, 2019, 

p. 47). Quando estamos diante de uma mesa, é possível observar suas texturas e sua solidez. 

Não cogitamos a possibilidade de objetos pequenos colocados em cima dela romperem as 

ligações de suas partículas e atravessaram-na sem mais nem menos.  

Essa analogia é importante para pensarmos o livro tradicional, pois o artefato impresso 

apresenta todo o seu conteúdo de forma observável à nossa frente. Um leitor sabe, de pronto, a 

gramatura do papel, a visualidade de sua capa, a textura de suas páginas, a fonte utilizada, a 

diagramação etc. Não há dúvidas de que o livro impresso 1984, de George Orwell, por exemplo, 

tenha impresso em suas páginas o romance do autor. No entanto, para termos certeza de que o 

1984 mediado pelo e-reader está sendo reproduzido na íntegra, sem alterações ou adulterações, 

é preciso confiar na tecnicidade do aparelho. Essa crença também é exigida do usuário ao 

manusear um livro impresso, mas em um grau diferente.  

Quando se analisa uma fotografia, mesmo que esta desperte um punctum no observador, 

ou seja, cause um “ferimento” em seu olhar que o faça se deslocar do entendimento objetivo, 

sempre haverá um grau de studium, de tentativa intelectual de reconhecer o que está sendo 

retratado (BARTHES, 1984, p. 48). Em outras palavras, em algum nível, quem observa uma 

foto entende que aquilo é uma imagem que busca representar ou retratar alguma coisa da 

realidade aparente do homem.  

Os livros impressos possuem uma materialidade diferente por conta da tradição que existe 

ao seu redor. Neles estão marcados desde registros históricos, contas e documentos até as 

histórias sagradas de diferentes religiões. O texto escrito é mais difícil de ser identificado como 

uma fração da realidade, pois, por trás de um fato publicado em livros ou jornais 

(independentemente de serem on-line ou impressos), há instituições (editoras, empresas 

jornalísticas) que transmitem ao leitor a veracidade por meio de sua reputação. 

Outro ponto importante que Flusser (2018, 2010) aborda em sua obra: a forma pela qual o 

texto e a imagem são interpretados pelo homem é distinta. Enquanto no texto a linguagem é 

lida e interpretada de modo uniforme (em forma de linha), a imagem é circular, rodeada pelos 

olhos de forma não retilínea. O texto foi o primeiro a sofrer sua crise, antes mesmo de ser 

digitalizado, por conta de seu excesso de racionalidade, tornando-o sinônimo da verdade e 



50 

fazendo que o homem deixasse de imaginar por meio da forma escrita. A tecnoimagem seria 

então a oportunidade de o homem se reencontrar com a imaginação e criar símbolos culturais 

de modo menos ortodoxo.  

No e-reader, há um novo paradigma: o texto, além de ser texto, é também imagem técnica. 

O usuário, portanto, ao manusear o leitor digital, precisa imaginar que aquele texto é realmente 

a obra que almeja ler, visto não existir a tradicionalidade transmitida por meio do material 

impresso. Distintivamente, quando se vê o mesmo livro em sua edição impressa, disposto em 

uma livraria ou biblioteca, há a crença imediata em sua veracidade. Como exemplo, Flusser 

(2019, p. 48) cita a ópera Così Fan Tutte, de Mozart: ao assisti-la no televisor, é preciso acreditar 

que as tecnologias fabricadas pelos físicos estão mesmo reproduzindo o espetáculo. A imagem 

técnica necessita de uma nova forma de imaginar.  

Esse imaginar da imagem técnica é um segundo imaginar para Flusser, visto que o primeiro 

seria o das imagens tradicionais, em que o homem dispõe de duas dimensões abstraídas para 

dar vida às cenas. A tecnoimagem é a “[…] capacidade de olhar o universo pontual de distância 

superficial a fim de torná-lo concreto, é a emergência de nível de consciência novo.” 

(FLUSSER, 2019, p. 49). Por isso, quem lê por meio de um e-reader necessita ficar apenas na 

superfície, em um ponto observacional que permita imaginar que aquelas partículas na tela 

representam obras que serão lidas.  

Diante dessa complexa relação com os leitores digitais, que não só permite concepções 

para o texto como também diferentes articulações entre leitor/obra e escritor/obra, é válido dizer 

que tais aparelhos compõem um ambiente midiático onde todos esses agentes estão inseridos. 

Por isso, além de dissertar sobre o que o e-reader pode representar nos estudos das imagens 

técnicas, precisamos entendê-lo como mediador e midiatizador – fenômenos descritivos de um 

processo de mudanças em termos de configuração social, por efeito da articulação entre a 

tecnologia eletrônica e a vida humana (SODRÉ, 2014, p. 109). Essa transição teórica é o tema 

do próximo item, explorada com mais profundidade no último capítulo. 

2.3 Da tecnoimagem a uma nova mídia 

Antes de iniciarmos este item, é preciso fazer uma importante ressalva. O texto já é 

digitalizado há décadas, como é o caso da fotocópia e do xérox, que no início do século já eram 

armazenadas em computadores. No entanto, como aponta Machado (1994, p. 205-208), havia 

certa urgência para que o livro físico se adaptasse melhor aos modelos digitais, a fim de facilitar 
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seu uso e torná-lo mais fluido aos leitores. Afinal, esses arquivos digitalizados, como é o caso 

do PDF (Portable Document Format), permitiam poucas interações do leitor com o texto. 

A verdade é que o livro impresso adotou para si o formato do códice e esse 

modelo plantou raízes tão fundas em nossa cultura que hoje se torna difícil 

pensar o livro como algo diferente. Mas ele pode ser diferente, como já foi em 

outros tempos e volta a sê-lo agora. (MACHADO, 1994, p. 204). 

O livro carrega consigo uma tradição muito antiga, que afeta o modo pelo qual o leitor 

entende esse objeto e se relaciona com essa historicidade no digital. Diferentemente do livro ou 

texto digitalizado, o e-reader parece trazer um produto diferente, ou ao menos com um 

potencial diferente das mídias que apenas reproduzem o texto, como os computadores e os 

celulares. O e-reader é um aparato próprio à leitura, com uma tecnologia voltada apenas para 

esse fim, que permite aos leitores brincar com as obras diretamente em sua interface, sem a 

necessidade de outros softwares. Além disso, o próprio escritor pode estabelecer uma estreita 

relação com o aparelho, publicando seu texto sem a intermediação (comercial) de outros 

agentes. 

Isso difere da possível publicação de textos em blogs ou sites, já que os escritores têm a 

chance de publicar seus livros em uma das maiores livrarias do mundo – a Amazon – e ainda 

fazê-lo diretamente na plataforma da empresa – basta ter acesso à internet. Essas novas relações 

amplificadoras do leitor digital o diferem de qualquer outra ferramenta que permita a leitura de 

textos digitais.  

O livro The Language of News Media, do pesquisador e professor Lev Manovich (2001), 

se propõe a caracterizar e diferenciar as novas mídias das antigas com base em cinco princípios: 

representação numérica; modularidade; automação; variabilidade; e transcodificação. Para o 

autor, essas não são regras a serem seguidas à risca, mas importantes tendências gerais de uma 

cultura cada vez mais computadorizada (MANOVICH, 2001, p. 26). Aqui, nossa proposta é 

relacionar tais princípios com as capacidades técnico-culturais dos leitores digitais. 

Manovich aponta que as “[…] novas mídias são objetos culturais que usam a tecnologia 

computacional digital para distribuição e exposição.” (MANOVICH, 2001, p. 27). Assim, a 

internet, os sites e o streaming, por exemplo, seriam considerados novas mídias, pois distribuem 

produtos culturais por meio de sua tecnologia. Já produtos que utilizam a linguagem 

computacional em algumas etapas de sua produção, mas não para distribuição, como programas 

de televisão tradicionais – desconsiderando sua distribuição digital, cada vez mais frequente –, 

filmes e revistas, não seriam considerados pelo autor como novas mídias (MANOVICH, 2001, 

p. 27). O caráter distributivo das novas mídias está cada vez mais intenso, uma vez que os mais 
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diversos produtos almejam hoje uma distribuição, ao menos em alguma etapa de seu processo, 

no meio digital – tendência apontada pelo próprio Manovich (2001, p. 28). O e-reader também 

se relaciona com essa ideia, pois é basicamente uma plataforma de distribuição de livros, 

periódicos, quadrinhos e revistas feita a partir de um aparato computacional.  

Voltando aos cinco princípios gerais das novas mídias, temos, em primeiro lugar, a 

representação numérica: como as novas mídias são compostas de códigos digitais, podem ser 

descritas a partir de uma função matemática, além de estarem sujeitas à manipulação 

algorítmica, isto é, a edições e alterações do conteúdo aí inserido (MANOVICH, 2001, p. 26-

27). Como apontamos anteriormente, os e-readers transformam os livros em arquivos 

computacionais e usam algoritmos não só para disponibilizar o recurso de edição aos leitores e 

autores, mas também para fins comerciais. 

O segundo princípio é a modularidade, isto é, o fato de a nova mídia ter uma estrutura de 

fração na qual cada fratura menor compõe o todo e, ao mesmo tempo, mantém sua própria 

identidade (MANOVICH, 2001, p. 30). Fazendo um paralelo com o leitor digital, temos aí 

algumas modulações: cada bit compõe páginas, as quais compõem livros, que por sua vez 

compõem as bibliotecas dos usuários. São diversos módulos computacionais que existem de 

maneira separada, mas que, juntos, criam uma unidade, sendo que a qualquer momento as partes 

podem ser alteradas pelo programa original. Um exemplo prático: caso o autor ou a editora 

queiram alterar um trecho de um livro, eles podem alterar o código responsável pelo texto 

escolhido, atualizando o livro e, consequentemente, as bibliotecas digitais dos leitores.  

O terceiro princípio é o da automação e está diretamente relacionado aos dois anteriores: 

com a codificação da mídia e a estrutura modular de seu objeto, faz-se possível a automação de 

inúmeras operações envolvendo as novas mídias, o que, em certa medida, pode atenuar a 

intencionalidade humana do processo criativo (MANOVICH, 2001, p. 32). No e-reader, a 

automação ocorre, principalmente, na recomendação de obras feita pelos algoritmos a partir de 

leituras e pesquisas prévias dos usuários. Além disso, com as ferramentas e layouts predefinidos 

de livros fornecidos aos autores para subir suas obras nas plataformas digitais, podemos 

entender que há também um impacto no processo criativo, visto que as possibilidades ficam 

reduzidas ao que as empresas detentoras da tecnologia disponibilizam. 

O quarto princípio é o da variabilidade, que Manovich (2001, p. 36) define como “[…] algo 

que pode existir potencialmente em infinitas versões.”. Como exemplo, o autor aponta os 

websites, dadas as incontáveis versões de sites criadas a partir das mesmas bases. Nos leitores 

digitais, a questão da variabilidade pode ser relacionada tanto com o autor como com o leitor. 

O autor que produz seu livro diretamente na plataforma, apesar de contar com modelos e 
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ferramentas limitadas, ainda conta com uma capa única, personalizada. Também os leitores têm 

suas próprias versões do livro, visto que cada usuário pode ler em tipos e tamanhos de fonte 

diferentes, com margens e espaçamento distintos, na horizontal ou na vertical, entre tantos 

outros recursos que o device disponibiliza para cada um. Em outras palavras, o livro digital 

pode existir nos aparatos de diferentes maneiras. 

O último princípio das novas mídias é a transcodificação, ou seja, a transformação da mídia 

em dados que podem ser alterados para diferentes formatos (MANOVICH, 2001, p. 45). No 

caso dos leitores digitais, os livros são codificados em bits, que, por sua vez, podem existir em 

diversos formatos, como os arquivos MOBI, EPUB e PDF.11  

Notamos, ao longo de todos esses princípios, a interdependência entre eles, especialmente 

entre os dois primeiros, para os desdobramentos das características que Manovich aponta como 

comuns às novas mídias. Os e-readers conseguem se relacionar com os cinco princípios gerais 

das novas mídias, denotando assim as amplas possibilidades que o aparato traz para o livro 

impresso e para outros produtos editoriais. Há de se considerar, portanto, as novas 

potencialidades de leitura trazidas por esse aparato digital, cujos recursos possibilitam não só 

uma maior interação do usuário/leitor com o texto, mas também o contato entre leitores e destes 

com sua rede de contatos em outras plataformas, como o Twitter.  

O e-reader, sendo considerado uma nova mídia, tem seu sentido ampliado, deixando de ser 

apenas um aparelho flusseriano, como a máquina fotográfica. Retomando esse clássico exemplo 

do autor, temos que a câmera fotográfica é um aparato que produz tecnoimagens, mas a 

circulação destas depende de plataformas midiáticas ou de locais de exposição. Portanto, apesar 

de o aparelho produzir imagens técnicas, isso por si só não o torna capaz de fazê-las transitar 

nos ambientes, sejam eles digitais ou não. Por esse raciocínio, a máquina fotográfica não pode 

ser considerada uma nova mídia, mas um smartphone que utiliza o Instagram ou outra rede 

social de compartilhamento de imagens, sim.  

De toda forma, entender o leitor digital como aparelho o coloca como um produtor de 

imagens técnicas, além de inseri-lo em outras relações como aquela do escritor-funcionário e 

do leitor que brincam com a caixa preta desse aparato, conforme abordamos ao longo deste 

capítulo. Esse conceito é importante porque o texto mediado pela tela do e-reader não pode 

mais ser considerado como linhas escritas na unidimensionalidade, mas sim como pontos 

 
11 O formato MOBI é utilizado nos leitores pertencentes à Amazon, enquanto o EPUB é utilizado pelos leitores 

Kobo, Nook e até mesmo por aplicativos da Apple. Já o PDF é um dos formatos de arquivo de livros digitais 

mais populares do mundo, lido por quase todos os aparatos digitais, incluindo os e-readers.  
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abstratos no universo dos algoritmos e códigos. Isso nos leva a refletir sobre o próprio lugar do 

texto nesse novo ambiente.  

O texto, que tradicionalmente é entendido como uniforme, científico, um modo de explorar 

a linguagem para produzir sentidos, entra em uma nova lógica: as das imagens técnicas. Ele 

não deixa de ser texto, mas também não fica mais restrito a ser apenas um texto. Segundo 

Flusser (2010, p. 43), texto ou notação linear é “[…] um conjunto de diversos tipos de sinais: 

letras (sinais para sons), números (sinais para quantidades) e um número definido 

imprecisamente de sinais para normatizar o jogo da linguagem […]”. 

A partir desse jogo, o homem digita (ou escreve) um código normativo que visa a criar 

novos sentidos. Na nova relação da tecnoimagem, os números, antes desprovidos de 

protagonismo na linguagem normativa, passam a apresentar novas possibilidades. Os números 

são desprestigiados na linguagem textual, tanto que Flusser (2010, p. 44) aponta a dificuldade 

de realizar equações nas máquinas de datilografar. Trazendo essa reflexão à 

contemporaneidade, notamos que os números também são desprestigiados nos novos devices.  

Nos smartphones, por exemplo, os números geralmente ficam acima do teclado digital, em 

tamanho ligeiramente menor que as letras. Para acessar os sinais gráficos das contas, é preciso 

clicar muitas vezes em mais de um botão. Nos computadores, os sinais matemáticos também 

costumam ser alocados em poucas teclas nos cantos superiores (direito e esquerdo) do teclado, 

o que dificulta seu acesso, visto que as teclas mais fáceis de serem apertadas localizam-se na 

parte central do teclado. Tanto assim que há teclados específicos, nos quais os números e sinais 

têm seu acesso facilitado no canto direito (Figura 13). No entanto, esses modelos são cada vez 

mais difíceis de serem encontrados.  

A dialética entre palavra e imagem (“logos” e “eidos”) não é evidente apenas 

a partir do conflito no código alfanumérico. Nos textos codificados 

alfanumericamente, ela é bastante perceptível. Ao se observar, por exemplo, 

uma página de um texto acadêmico, percebem-se ali linhas de letras que são 

interrompidas por ilhas de numerais. O olho segue a linha da esquerda para a 

direita e se interrompe nessa ilha, para então circular. A linha de letra exige 

que o olho deixe a mensagem recebida ser traduzidas auditivamente em algum 

lugar no cérebro: um discurso linear. (FLUSSER, 2011, p.45).  
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Figura 13 – Exemplo de teclado com teclas numéricas facilitadas (canto direito) 

 

Fonte: Dn Insider (2021). 

Há, portanto, uma tensão entre os números e as letras dentro da linguagem normativa. Na 

zerodimensionalidade, porém, os números ganham protagonismo, pois são eles que codificam 

e geram novos e diferentes sentidos ao mundo. Vale dizer que essa nova matemática só é 

aparentemente mais simples que as grandes operações e cálculos dos séculos passados; o 

sistema binário simplifica os sistemas operacionais, “infantiliza” (FLUSSER, 2010, p. 49) os 

cálculos. Em outras palavras, ocorre uma “primitivização do mundo dos numerais” (FLUSSER, 

2010, p. 49), mas que torna a linguagem dos códigos muito mais veloz.  

O contar e, sobretudo, a manipulação dos numerais podem ser mecanizados – 

e ao homem não é digno dedicar-se àquilo que as máquinas podem fazer. O 

novo homem encontra-se sobre, e não sob, os números. Ele senta-se diante 

do computador e dá-lhe ordens. Ele não idolatra mais o número, ele brinca 

com o número e o número obedece. (FLUSSER, 2010, p. 49-50, grifo nosso).  

A matemática simples e binária predita se transformou no principal ativo da indústria 

capitalista contemporânea: os dados. Hoje, podemos dizer que o homem se encontra sobre e 

sob números: suas práticas sociais e comunicacionais são mediadas e midiatizadas por meio de 
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telas. Tudo é número. Até mesmo a escrita tradicional se decodifica e codifica por meio dos 

zeros e uns dos algoritmos.  

Mas o texto no e-reader tem a possibilidade de ser muito mais que um híbrido: ele é ao 

mesmo tempo normativo e número primitivo; é ponto conceitual e círculo; linguagem e imagem 

técnica. Isso porque ele é uma mídia, e, como tal, é capaz de circular na internet. O texto passa 

a ser não apenas uma imagem técnica, mas uma informação gerada, transmitida e que também 

pode ser alterada. Tudo isso em um único aparelho.  

No próximo e último capítulo, o objetivo é explorar qual o lugar e a potencialidade dos 

leitores digitais como uma nova mídia, ou seja, quais são as lógicas da desmaterialização de um 

texto, pela qual uma biblioteca com milhares de obras pode ser apagada com um clique e, ao 

mesmo tempo, novas lógicas comunicacionais, tecnoimagéticas, de circulação informacional e 

de consumo podem ser criadas.  

Além disso, discorreremos sobre as novas camadas de sentido que o livro adquire ao estar 

inserido no jogo de fabricação simbólica operado pelas grandes empresas de tecnologia, jogo 

este em que o leitor passar a ser também objeto de extração de dados que serão vendidos e 

comercializados de forma inédita na trajetória histórica do livro, num momento em que 

entendemos existir uma camada comunicacional presente nesse aparelho.  
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3 LEITORES DIGITAIS E SEUS POTENCIAIS COMUNICATIVOS  

Até o momento, dividimos o trabalho em duas partes. A primeira tratou do circuito de 

comunicação do livro, apontando como os atores envolvidos no processo de criação, editoração, 

produção e veiculação de uma obra estão conectados e se modificam ao longo do tempo. 

Também fizemos uma breve sistematização histórica sobre o surgimento dos e-readers: que 

demanda do mercado o seu lançamento tentou suprir e como se deu sua adaptação não somente 

aos hábitos dos leitores, mas também às tecnologias presentes em nosso cotidiano, 

especialmente às redes sociais – ponto que será desenvolvido no último item deste capítulo. 

Já no segundo capítulo, trouxemos referenciais teóricos para o entendimento do e-reader, 

levantando a hipótese de que os textos projetados nas telas guardam semelhanças com o 

conceito de imagem técnica de Vilém Flusser (2018, p. 40), pois o e-reader apresenta as 

principais características dos aparelhos flusserianos: seu caráter pós-industrial; a relação 

aparelho-funcionários e a caixa preta que oculta seus códigos, os quais mobilizam o escritor-

funcionário a brincar com a tecnologia e produzir novos sentidos para sua obra. Assim, a 

tecnoimagem não é apenas uma imagem gerada pela técnica, uma reprodução ou fotografia, 

mas uma articulação, um “jogo” resultante da relação dialética entre aparelho e funcionário – 

articulação esta geradora de produtos culturais que inserem o homem em novas camadas de 

apreensão de seu entorno.  

Como consequência, os leitores digitais emulam em suas telas pretas textos de livros, 

obrigando o leitor a confiar, literalmente, que a tecnologia em suas mãos esteja reproduzindo 

um livro específico em sua totalidade. No formato de papel, a concretude material do livro é 

clara para quem o manipula, muito por conta de sua tradição e dos ritos presentes em seu 

processo de circulação. Já no e-reader os leitores passam a interagir com o objeto “livro” de 

outra forma, visto que o aparelho também pode ser considerado uma nova mídia, isto é, um 

objeto que utiliza a tecnologia computacional digital para distribuição e exposição midiática 

(MANOVICH, 2001, p. 27). 

Em outras palavras, o leitor digital conta com um software que armazena, processa e 

reorganiza dados para formar palavras que são mediadas por meio de sua tela. Mais do que pela 

distribuição – considerando que quase toda tecnologia atual distribui conteúdo –, a nova mídia 

se distingue da velha mídia porque a parte computacional não particulariza uma etapa na 

fabricação ou veiculação do produto midiático (MANOVICH, 2001, p. 40-42).  
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Tomando como exemplo o livro impresso: ele é diagramado por meio de um computador, 

assim como sua impressão e outras etapas de sua produção são realizadas por meio de 

hardwares e softwares. No entanto, ele não é uma nova mídia, visto que o papel não está 

inserido em um aparato que o estrutura a partir dos cinco princípios propostos por Manovich 

(2001): modularidade, representação numérica; automação; variabilidade e transcodificação 

cultural. O leitor digital, como nova mídia, permite que o leitor armazene, reproduza e 

transforme sua relação com o livro e com a própria tecnologia do aparelho.  

Neste capítulo final, trataremos das facetas comunicacionais presentes nos leitores digitais. 

Dessa forma, exploraremos o ambiente digital onde o leitor digital está inserido e suas 

articulações com os livros (como objetos de leitura) e com os agentes envolvidos na produção, 

circulação e leitura dos textos. Por fim, analisaremos como o e-reader se integra à dataficação 

e à extração de dados ao realocar o leitor em um ambiente digital, em que todos os seus cliques 

são quantificados e comercializados.  

3.1 A aura do livro impresso e sua transição ao ambiente digital 

Conforme mencionamos no primeiro capítulo desta dissertação, a invenção da escrita pelo 

homem e, consequentemente, a criação do livro foram fundamentais para a construção das 

sociedades contemporâneas. Se não fossem os livros, não existiria agricultura nem comércio, 

muito menos os atuais avanços científicos ou a literatura. Por isso, ao longo da história, o livro 

adquiriu status, tornando-se sinônimo de cultura e de distinção social. Até hoje, a quantidade 

de livros e materiais didáticos apreendidos pelos alunos é um critério para a escolaridade, notas, 

carreiras universitárias e vagas no mercado de trabalho.  

No artigo “A aura do livro impresso: a Encyclopédie e a era da reprodutibilidade técnica”, 

Felipe Gomberg (2018) se contrapõe ao clássico ensaio de Walter Benjamin (1975), “A obra 

de arte na era de sua reprodutibilidade técnica”, sob um importante aspecto: para Gomberg, a 

reprodutibilidade dos livros não os fez perder sua “aura”, como sugere Benjamin. Antes de nos 

aprofundarmos no que a possível permanência da aura no livro físico resulta aos leitores e quais 

as suas possíveis implicações para o e-reader, investigaremos melhor a antítese apresentada 

pelo autor brasileiro.  

De acordo com Benjamin (1975, p. 13), “aura” é um conjunto de características espaciais 

e temporais de um objeto, sua singularidade – que se perde a partir do momento em que as 

tecnologias passam a reproduzir em escala industrial os objetos culturais. A arte, desse modo, 
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seria o estado da singularidade, “[…] uma dimensão do objeto, natural ou artístico, identificada 

a partir de três valores intrínsecos a ele: a autoridade, a unicidade e a autenticidade.” 

(GOMBERG, 2018, p. 326). Benjamin (1975, p. 13-14) utiliza o manuscrito medieval como 

um dos exemplos desse processo: para determinar ou não a sua autenticidade, muitas vezes é 

necessário averiguar sua procedência em arquivos bibliotecários, pois objetos falsificados à 

mão deixam traços que distinguem a cópia do original. Com a reprodutibilidade técnica 

industrial e o apagamento dos rastros de reprodução, os objetos culturais e naturais acabariam 

perdendo sua tradição.  

O curioso em relação ao livro impresso é que, ao contrário da premissa 

benjaminiana, a reprodutibilidade técnica não lhe retira a função ritual 

associada. O valor de culto do livro permanece evidenciado nos símbolos e 

rituais que relacionamos diretamente com o objeto, isto é, quando o livro é 

Livro Sagrado e se apresenta como a Palavra de Deus impressa, ou no livro 

iluminista como a Enciclopédia, símbolo de aquisição de conhecimento, de 

detenção do saber pelo homem moderno, ou ainda, na esteira da valorização 

desse tipo de saber, na aquisição de obras de prestígio. (GOMBERG, 2018, 

p. 327). 

No trecho anterior, Gomberg (2018) explora um ponto crucial do livro impresso que o 

difere de outros produtos culturais reprodutíveis, como a fotografia. O livro impresso ainda 

guarda sua importância ritualística na sociedade, especialmente a ocidental, centrada no 

cientificismo que potencializou a já mencionada crise dos textos (FLUSSER, 2018, p. 20). Um 

exemplo prático da importância simbólica do livro impresso é o fato de que, no último censo 

de leitura realizado no país (INSTITUTO PRÓ-LIVRO, 2020, p. 51), a Bíblia foi o gênero 

literário mais citado pelos entrevistados (35%), com mais de dez pontos percentuais acima do 

segundo e terceiro colocados, respectivamente livros de contos (22%) e livros religiosos (22%) 

– dados estes que reforçam a importância do livro como um mediador de rituais sociais. Como 

diz Flusser (2010, p. 21), “[…] dirigir-se ao outro seria a intenção da escrita.”; é esse o elo 

tradicional e simbólico a ser perpetuado12 no livro impresso. Há ainda outros indícios disso: 

O livro tem uma significação e lógica de uso próprio. Quanto mais antigo for, 

mais valorizado um exemplar ou uma edição pode se tornar. Um exemplo do 

ponto de vista mercadológico do culto ao livro antigo, ao “exemplar 

empoeirado”, é a proliferação de sebos que, até o surgimento dos sebos 

 
12 Não questionamos a possibilidade de a aura do livro – em função de sua reprodutibilidade técnica – estar 

presente hoje em um grau menor que no período histórico precedente à prensa de Gutenberg e às posteriores 

revoluções tecnológicas que permitiram a impressão em massa de livros. Vale notar, porém, que os ritos 

envolvendo os livros impressos parecem ter mantido sua aura.  
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virtuais, se espalhavam cada dia mais pelas cidades. (GOMBERG, 2018, 

p. 328). 

Esse fato também se confirma quando analisamos os cenários da leitura nacional. Cerca de 

15% dos leitores que compraram livros de literatura nos três meses anteriores à pesquisa 

Retratos da Leitura no Brasil (INSTITUTO PRÓ-LIVRO, 2020, p. 130) o fizeram por meio de 

sebos ou lojas de usados. Notamos a importância dos sebos e as especificidades dos livros 

físicos. Afinal, cada volume representa uma unidade que pode conter características únicas, 

como a dedicatória do autor, por exemplo. Os diferentes proprietários de uma obra criam a aura 

ao redor dela, tornando o livro mais valorizado comercialmente para leitores e colecionadores 

no decorrer das décadas (GOMBERG, 2018, p. 328).  

Outra reflexão interessante de Gomberg (2018, p. 329-330) se refere a como programas de 

televisão e a música estão inseridos socialmente na vida das pessoas de forma distinta do livro. 

Por exemplo, é comum que televisores estejam ligados em reuniões de amigos, consultórios 

médicos, bares e restaurantes. O mesmo vale para as músicas e programas de áudio, como 

podcasts, que fazem parte do dia a dia das pessoas em diversos ambientes, com a mediação de 

diversos aparatos. Já o livro impresso está relacionado à intimidade das pessoas e famílias, com 

o cultivo de bibliotecas que, em muitos casos, podem ser sinônimos de distinção social e 

cultural (Gomberg, 2018). O livro, portanto, não pode ser consumido de outra forma a não ser 

com dedicação exclusiva, sendo um objeto que ainda apresenta autoridade, unicidade e 

autenticidade, considerando que até mesmo seu formato se mantém há séculos.  

Isso posto, passemos às relações da aura com os e-readers e os livros digitais, que 

apresentam características distintas do que foi apresentado até o momento. Isso porque os 

leitores digitais se aproximam mais das máquinas fotográficas e das técnicas de reprodução das 

fotografias, que, segundo Benjamin (1975), contribuem para a perda da singularidade da arte. 

Quando a fotografia é usada, por exemplo, para registrar uma obra em um museu visando à sua 

reprodução, a aura dessa obra se perde. O mesmo ocorre com os filmes, produções que, para 

Benjamin (1975, p. 176), visam menos a um intuito artístico do que comercial. Trata-se de 

objetos que se relacionam com a perda da singularidade por essência.  

No caso dos livros armazenados nos aparelhos, perde-se a noção da biblioteca física, das 

edições que foram marcadas pelo tempo e por seus antigos donos – até mesmo a intimidade da 

leitura é comprometida, já que, como vimos no segundo capítulo, o leitor digital permite a 

interação entre diversos leitores, o que também possibilita visualizar os trechos mais grifados 

em uma obra, por exemplo. Se no livro impresso cada assinatura, rabisco e anotação são únicos, 

no digital o leitor está inserido na lógica das redes sociais, do compartilhamento, em que a sua 
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singularidade é dividida tanto com a empresa que produziu o e-reader como com os outros 

usuários do aparato. Nesse sentido, podemos apontar que o livro físico (e sua aura) está mais 

para os objetos artísticos, enquanto o livro digital está mais para os produtos de reprodução 

técnica que permeiam o cotidiano do homem contemporâneo, como os filmes, as músicas e os 

programas de televisão.  

De certo modo, apesar das transformações tecnológicas que lhes perpassam, os livros de 

papel têm suas auras preservadas até hoje, com seus ritos e tradições ainda presentes entre os 

leitores. Esse objeto se relaciona com as práticas sociais do homem atuando mais como um 

mediador de ideias, conceitos, culturas e conhecimentos; já o e-reader insere o livro em um 

contexto diferente: o ambiente midiático da internet, que, se por um lado possibilita novos 

modos de leitura, por outro exige novas formas de criação, formatação e circulação – tudo isso 

por meio da linguagem computacional de um aparelho que também distribui o conteúdo. Trata-

se de um processo em que a mídia e a sociedade se articulam: a midiatização. 

De certa maneira, o nome “midiatização” sugere, pelo sufixo “ação”, a ideia 

de um processo de mudança ou atribuição, a um elemento, de características 

do outro, mas podendo conservar algumas de suas propriedades. Falar de 

“midiatização” significa pensar em termos de uma relação estabelecida com a 

mídia que ultrapassa a simples ligação, como em “mídia e sociedade”, para 

trabalhar um processo de entrelaçamento e transformação, a “midiatização da 

sociedade”. (MARTINO, 2019, p. 22). 

Nesse novo ambiente midiático em que o livro está inserido, ele se relaciona com a 

linguagem das novas mídias de Manovich, com as possibilidades reflexivas da tecnoimagem 

de Flusser e com a redução de sua aura ao ser deslocado para um aparelho próprio à leitura. 

Nesse ponto, defenderemos com mais propriedade o argumento de que o livro digital em um 

smartphone difere do texto digital de um e-reader.  

Em Comunicologia: reflexões sobre o futuro, editado recentemente a partir de preleções 

de Flusser na Universidade do Ruhr-Bochum (Alemanha), encontramos uma crítica cultural do 

autor às novas tecnologias. Nesses textos, Flusser reflete brevemente sobre a perda da aura por 

conta da computadorização: 

Quando vejo um quadro sintético, gerado numericamente, não há um autor ali. 

Existe, sim, um software, um artista plástico, um técnico de computação, mas 

nenhum autor. Isso significa a destruição da cápsula do eu. Talvez Benjamin 

tenha dito isso melhor do que eu. Quando cai a aura da arte, na era da 

reprodutibilidade técnica, caem o autor e a autoridade. (FLUSSER. 2015, 

p. 177-178). 
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No entanto, no lugar do autor, surgem outras variáveis, como a criatividade impulsionada 

pela interações do homem com a inteligência artificial (FLUSSER, 2015, p. 178). Por conta 

desse ambiente midiático, próprio ao universo da leitura, que o e-reader proporciona a todo o 

circuito de comunicação do livro (DARNTON, 2008), a articulação cultural destes agentes com 

essa mídia é única, pois desloca o rito do livro físico para um ambiente digital descentralizador, 

que, ao tentar emular as características de um do artefato de papel, acaba se diferenciando. Por 

isso, pontuamos a importância do conceito de imagem técnica, pelo qual a tecnicidade do 

aparelho produtor das imagens visa a criar, por meio de suas telas, um reimaginar do 

pensamento conceitual, introduzindo a leitura em outras práticas comunicacionais e culturais.  

A tarefa das imagens técnicas é estabelecer um código geral para reunificar a 

cultura. Mais exatamente, o propósito das imagens técnicas era reintroduzir as 

imagens na vida cotidiana, tornar imagináveis os textos herméticos, e tornar 

visível a magia subliminar que se escondia os textos baratos: livros, jornais, 

panfletos. (FLUSSER, 2018, p. 26). 

Considerando que, para Flusser (2010), a linguagem escrita estaria próxima de seu fim 

devido às novas formas imaginativas proporcionadas pelos aparelhos, pensar nos leitores 

digitais como ferramentas para essa reunificação cultural pode ser uma saída. Afinal, o e-reader 

tem o potencial de inserir os “textos baratos” e tradicionais em um ambiente que opera com um 

código geral: introduzindo os livros como imagem técnica, estabelece, a partir do pensamento 

conceitual, novas formas de brincar e novos sentidos. Esse hibridismo, conforme exploramos 

no capítulo anterior, é uma das principais formas de entendermos a escrita dentro dessa nova 

mídia.  

3.2 Novas articulações comunicacionais possibilitadas pelo e-reader 

Como vimos ao longo do trabalho, os textos, como narrativas, são mediados pelos livros 

há séculos. No entanto, quando o livro é adicionado a um aparelho tecnológico vinculado à 

internet, uma nova mídia que também medeia a leitura, há novas facetas comunicacionais que 

se desdobram nesse device. Com isso em mente exploraremos neste item as características 

comunicacionais potencializadas pelos e-readers. 

“Foi no chão que aprendemos a escrever, riscando, rasgando o solo com um objeto 

pontiagudo qualquer.” (BAITELLO JUNIOR, 2012, p. 39). Aos poucos, como vimos com 

Flusser, a linguagem foi adquirindo características únicas, abstraindo dimensões e migrando 
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para as linhas dos papéis impressos. Na contemporaneidade, um novo fator altera o que até 

então conhecíamos dos livros: a internet. É possível dizer que uma das principais características 

dos livros digitais nos e-readers é o fato de estarem vinculados às redes, apesar do pressuposto 

de serem voltados apenas à leitura. Se, antes, o livro era um objeto analógico, detentor de uma 

fisicalidade, agora ele está presente na zerodimensão de Vilém Flusser (2018), no universo da 

computação científica.  

De acordo com Dominique Wolton (2010, p. 10), uma das principais problemáticas 

relacionadas à tecnicidade e à digitalização das práticas sociais, como a leitura mediada pelo e-

reader, é o fato de que a maioria de seus usuários não têm ciência de estarem inseridos em um 

ambiente digital. No caso dos livros, os leitores são convidados a uma experiência que pretende 

simular a experiência do papel: “A tela de 167 ppi proporciona uma leitura sem reflexo, mesmo 

sob a luz do sol. É como se você estivesse lendo em papel.” (AMAZON, 2021a). 

O trecho anterior faz parte da descrição do Kindle no site da Amazon. Para as empresas 

que produzem os e-readers, é importante transmitir aos leitores a sensação de que a tecnologia 

agirá como aprimoradora da experiência da leitura e que as modificações realizadas são 

estritamente positivas, nunca negativas. Esse é o fenômeno que Muniz Sodré (2006, p. 10) 

define como “estratégias sensíveis”: “[…] os jogos de vinculação dos atos discursivos às 

relações de localização e afetação dos sujeitos no interior da linguagem.”. 

Leia sem distrações. Você pode marcar trechos, melhorar seu vocabulário com 

o dicionário, traduzir palavras e ajustar o tamanho da fonte sem precisar sair 

da página. Você pode escolher entre milhares de livros e armazená-los na sua 

biblioteca, que cabe nas suas mãos. (AMAZON, 2021a).  

Há contradições importantes nas estratégias adotadas por essa propaganda, contradições 

que, consequentemente, acabam se fixando no imaginário dos usuários. Quanto mais o e-reader 

procura se assemelhar ao livro físico, de papel, mais o objeto precisa de recursos tecnológicos 

capazes de simular essa situação aos leitores – uma contradição perene nessa relação, pois 

quanto mais o livro assume a tecnologia digital, menos analógico ele será. Além disso, o leitor, 

cada vez mais integrado ao digital, tende a ter um senso crítico cada vez menor em relação à 

tecnologia que está utilizando, movido, muitas vezes, pelo afeto, ou seja, por uma crença 

vinculativa à mídia (SODRÉ, 2006, p. 37-44). Essa crença, de acordo com o autor, faz parte do 

convencimento da população sobre a veracidade das transmissões midiáticas. Como aponta 

Flusser (2018): é preciso acreditar que a ópera transmitida é uma ópera. A crença é a 

integralidade da relação entre o homem e a tecnologia.  
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Se aceitarmos como vital a experiencia da realidade criada pelos dispositivos 

técnicos e mercadológicos da comunicação, segue-se que seus efeitos de 

convencimento tem uma especificidade, não necessariamente afinada com a 

razoabilidade tradicional. (SODRÉ, 2006, p. 43). 

As estratégias comunicacionais que permeiam os leitores digitais visam a integrar cada vez 

mais a leitura, os textos e os leitores ao ambiente digital, a um mercado ou a uma intenção que 

existe por trás da programação do aparelho. Esse processo vinculativo entre usuário e a nova 

mídia não é unicamente racional no sentido lógico, mas envolve emoções, visto que os “[…] 

próprios sentimentos são moldados pelas descrições culturais.” (CYRULNIK, 2007, p. 46).  

Vincular-se (diferentemente de apenas relacionar-se) é muito mais do que um 

mero processo interativo, porque pressupõe a inserção social e existencial do 

indivíduo desde a dimensão imaginária (imagens latentes e manifestas) até 

deliberações frente às orientações práticas de conduta, isto é, aos valores. 

(SODRÉ, 2006, p. 93) 

É importante salientar que a vinculação está relacionada à forma como o homem interage 

com as novas mídias. A integração da tecnologia à sociedade ocorre de modo que tanto o 

aparelho como seus usuários se adaptam mutuamente. Esse é o conceito de midiatização que 

integra as relações que envolvem os aparelhos próprios à leitura: “A articulação entre o 

ambiente midiático e os processos culturais […] [com] consequente alteração de práticas e 

significados ‘mediados’, isto é, que ocorrem na mídia.” (MARTINO, 2016, p. 33-36).  

Um exemplo importante desse processo de midiatização, conforme mencionamos 

anteriormente, se dá quando o leitor compra um livro recomendado pela plataforma. Por esse 

mecanismo, o leitor passa a ter hábitos de leitura e consumo de obras baseados em um 

algoritmo, que antes não existia na mídia impressa; ao mesmo tempo, as indústrias por trás dos 

softwares investem cada vez mais em machine learning – com o objetivo de vender mais livros 

ao leitor.  

Tal dinâmica faz parte do processo de midiatização e ocorre por conta das novas 

articulações entre o leitor e o novo mediador de leitura. Outro exemplo que merece destaque 

nesse processo é o já mencionado sistema de autopublicação de obras no Kindle. Os autores 

adaptam o modo pelo qual criam, anunciam e publicam seus livros, enquanto a Amazon 

disponibiliza mais recursos para que eles continuem postando suas obras diretamente em seu 

ecossistema.  

Por fim, vale lembrar como a leitura passa a se integrar às redes sociais. O e-reader permite 

compartilhar trechos de leitura diretamente no Facebook, Twitter e Goodreads. Com isso, mais 
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leitores passam a estar presentes nas redes em seus momentos de leitura, e as fabricantes dos 

aparelhos, por sua vez, disponibilizam mais recursos de interação entre usuários – um ciclo que 

não tem início nem fim, mas que está em permanente articulação.  

Ao longo do tempo, as percepções dos usuários do Kindle perante a sua conectividade se 

alteraram. Assim que o aparelho começou a circular nos Estados Unidos, bibliotecas e 

universidades fizeram importantes levantamentos comportamentais para entender como os 

leitores estavam se adaptando a essa tecnologia logo no início de sua popularização. Citamos 

como exemplo o estudo conduzido em 2008 pela Texas A&M University Libraries (CLARK et 

al., 2008) e um experimento posterior da Reed College (MARMARELLI; RINGLE, 2009).  

O experimento da Reed College distribuiu Kindles DX (o modelo mais recente na época) 

a 43 alunos universitários alocados em três disciplinas para avaliar o uso do aparelho, tanto em 

leituras na sala de aula como em leituras da bibliografia extraclasse. Entre os diversos pontos 

positivos e negativos relatados pelos professores e alunos, não houve um consenso sobre a 

questão da interatividade entre aparelho e leitura. Se, por um lado, alguns alunos pontuaram 

que os laptops dispunham de mais recursos interativos, como navegação na internet, e que a 

limitação do Kindle era prejudicial à sua utilização em um contexto mais amplo, o mesmo ponto 

foi bem-visto pelos professores, que observavam os alunos utilizando os aparatos durante as 

leituras nas aulas sem outras distrações. Ainda foi discutido em sala de aula se o iPad13 não 

seria um melhor gadget de leitura, visto que parecia integrar internet, redes sociais e leitura em 

um único aparato digital e portátil (MARMARELLI; RINGLE, 2009).  

O corpo docente do estudo piloto observou que o uso do Kindle DX em sala 

de aula não gerava distrações típicas do uso de laptops […]. As limitações 

funcionais da plataforma, geralmente vistas como uma deficiência, provaram 

ser um benefício para a dinâmica de discussão em classe.14 (MARMARELLI; 

RINGLE, 2009, p. 3, tradução nossa). 

Temos aí um ponto importante na questão da midiatização. Num primeiro momento, a 

limitação de recursos era proposital por parte da Amazon no lançamento do Kindle, tanto assim 

que a internet era restrita apenas a buscas e compras de livros. No entanto, ao longo dos anos, 

a empresa foi adicionando mais recursos interativos ao aparelho, sendo que hoje, como 

 
13 O iPad, tablet da Apple, foi anunciado durante o experimento, em 2009.  
14 “Faculty in the pilot study noted, however, that use of the Kindle DX in class didn’t lead to the distractions 

that are typical of laptop use. […] The functional limitations of the platform, generally viewed as a shortcoming, 

proved to be a real benefit to class discussion dynamics.” 
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mencionamos, é possível interagir com redes sociais e outros leitores, embora esse ainda não 

seja o objetivo final do e-reader.  

Um dos fatores que ocasionou essa maior maleabilidade do Kindle em termos de 

conectividade com as redes sociais é o fato de que estas se tornaram muito relevantes na década 

seguinte ao lançamento do e-reader. O Kindle teve sua primeira versão lançada em 2007, 

enquanto a primeira versão do Facebook, ainda para estudantes de Harvard, foi lançada em 

2004. Para efeitos de comparação, o iPad teve sua primeira geração distribuída no segundo 

trimestre de 2010, mesmo ano em que foram lançados o Instagram e a rede 4G de internet, a 

qual permite uma transferência mais eficiente de dados – um facilitador para a popularização 

de dispositivos móveis como os smartphones.  

Dessa forma, as novas tecnologias e experiências digitais dos usuários acabaram sendo 

absorvidas pelo e-reader ao longo dos anos. No processo de midiatização, é impossível apontar 

qual agente provoca primeiro uma alteração no outro – nesse caso, se é a mídia ou as práticas 

sociais; daí o termo “articulação”, pois tal relação – que se retroalimenta – provocará alterações 

nas práticas mediadas pela tecnologia (MARTINO, 2016, p. 33). Não existe uma tecnologia 

imutável, tampouco uma prática social que não se altere. E, nessa nova relação midiática, a 

tecnologia e o processo de leitura vêm se adaptando um ao outro no decorrer dos anos. 

Outro ponto interessante que surge da pesquisa realizado no Texas (CLARK et al., 2008 

p. 125) é que aproximadamente metade dos 36 voluntários do estudo acreditava que o Kindle 

jamais seria uma boa alternativa ao livro impresso, enquanto a outra metade relatou ter se 

acostumado ao aparelho como um dispositivo de leitura. Mais ainda: este último grupo se 

acostumou tanto com o device que eventualmente esqueceu o fato de o e-reader ser uma mídia 

tecnológica de leitura – isso considerando que, à época, o aparelho ainda apresentava botões 

físicos e não tinha o formato parecido com o de um livro, muito menos uma luz de fundo que 

possibilitasse a leitura no escuro, como se vê na Figura 14, que mostra o provável modelo do 

Kindle15 utilizado nos experimentos mencionados.  

 
15 Embora o modelo utilizado no estudo não tenha sido especificado, podemos supor que se trata do modelo 

mostrado na Figura 14 por uma questão de temporalidade, já que a segunda geração do aparelho só foi lançada 

em 2009. À época, o Kindle já disponibilizava a compra de livros por meio de conexão wireless, enquanto seus 

concorrentes o faziam apenas por meio de computadores (transferência via cabo USB) – um dos grandes 

diferenciais do aparelho da Amazon.  
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Figura 14 – Modelo de Kindle da primeira geração, lançado em 2007 

 

Fonte: GeekWire (2017). 

Vale comentar o ponto levantado por metade dos estudantes do experimento texano 

(CLARK et al., 2008, p. 125) de que, após certo período utilizando o Kindle, pararam de notar 

que estavam lendo por meio de um aparelho. Ou seja, a leitura como ato mediado por um device 

tecnológico deixou de ser uma questão. Talvez esse seja um dos principais fenômenos que 

marcam a interação do homem com as novas tecnologias, denotando a integração cultural entre 

uma e outra: a tecnologia fica tão integrada às práticas sociais que se torna “invisível”. Nas 

palavras de Wolton (2010, p. 46, grifo do autor): “Essa onipresença das tecnologias engoliu 

todo espírito crítico a tal ponto que para muitos a comunicação sem tecnologia tornou-se 

impossível. A palavra rede tornou-se mágica.”.  
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Figura 15 – Modelo de Kindle do ano de 2021 

 

Fonte: Amazon (2021a). 

A imagem anterior (Figura 15) mostra que muitas das queixas feitas pelos primeiros 

usuários (CLARK et al., 2008) foram trabalhadas ao longo do tempo, como a implementação 

de uma iluminação de fundo, um design mais clean e o esforço de simular cada vez melhor uma 

tecnologia neutra, que procura disfarçar seus próprios recursos tecnológicos. Contudo, como 

fica a questão da comunicação inerente a esses aparelhos? 

3.3 O e-reader e o comunicar  

Dominique Wolton (2010; 2004) aborda em sua obra a questão da informatização da 

comunicação: a tecnologia (internet) auxiliou na circulação da informação, mas não 

necessariamente na comunicação entre indivíduos. De acordo com o autor, a comunicação tem 

o sentido de interação, isto é, de troca, compreensão direta entre mais de duas pessoas 

(WOLTON, 2004, p. 11). Indo além, entenderemos aqui a comunicação como a principal 
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ferramenta humana para a formação de vínculos e laços afetivos entre as pessoas. É a presença, 

a conversa, o comunicar que permite a formação das emoções (CYRULNIK, 2007, p. 37). 

Wolton (2004, p. 11) classifica a comunicação de duas formas distintas e, de alguma forma, 

sobrepostas, “[…] mas que no ponto de vista dos valores e das suas implicações, não revestem, 

de forma nenhuma, a mesma realidade.”. Trata-se da comunicação funcional e da comunicação 

normativa (WOLTON, 2004, p. 12-16), dois conceitos importantes para compreendermos e 

localizarmos como o e-reader se posiciona no âmbito comunicacional, sendo este um aparelho 

da nova mídia.  

A comunicação normativa tem um sentido de partilha, que para o autor seria o horizonte 

da comunicação, o que ele chama de “comunicação ideal” (WOLTON, 2004, p. 12). E, para 

que haja essa “partilha do comum”, é preciso existir norma (linguagem) e uma socialização 

entre pessoas, garantindo interação e contato. Já a comunicação funcional existe para outro 

propósito: pelas trocas de bens e serviços com interesses econômicos, financeiros ou 

administrativos: “As regras têm aqui um papel ainda mais importante que no quadro da 

comunicação interpessoal, não numa perspectiva de intercompreensão ou de intersubjetividade, 

mas antes na de uma eficácia ligada às necessidades ou aos interesses.” (WOLTON, 2004, p. 

12). 

No entanto, não existe uma comunicação estritamente normativa ou funcional; ambas 

existem em ambiguidade. Se, por um lado, a maior parte das relações humanas atuais tende a 

ser cada vez mais mediada por aparelhos tecnológicos – um caráter mais funcional –, sempre 

há margem para “manobras”. Por mais que exista tecnicidade na comunicação, até hoje nenhum 

aparato é capaz de reproduzir a complexidade das diversas camadas que existem na 

comunicação (WOLTON, 2004, p. 13). 

Esta é a hipótese central: o lugar crescente da dimensão funcional não basta 

para instrumentalizar e para anular a dimensão normativa da comunicação, 

pois é em nome desta dimensão normativa que as indústrias se desenvolvem, 

deixando um lugar a partir do qual é sempre possível denunciar os 

desfasamentos entre as promessas dos discursos e a realidade dos interesses. 

E as dificuldades de qualquer comunicação humana relativizam as promessas 

de uma comunicação funcional mais eficaz. (WOLTON, 2004, p. 13).  

Como mencionamos, o e-reader permite que os usuários se comuniquem entre si postando 

trechos de livros nas redes sociais, sejam eles associados ou não a mensagens escritas. E aqui 

cabe uma reflexão sobre o compartilhamento da leitura. Não é de hoje que existem formas de 

compartilhar o que é lido; um grande exemplo são os cafés dos séculos XVIII e XIX, 
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importantes pontos de encontro entre intelectuais, assim como os clubes de leitura, que também 

existem há centenas de anos. Já no início do novo milênio, observamos fenômenos midiáticos 

mundiais em torno de livros como as sagas Harry Potter e Crepúsculo. Os grupos que se 

formavam em torno desses produtos midiáticos conseguiam se organizar, inclusive, por conta 

do surgimento de plataformas como o Orkut, que “permitem a visibilidade e a articulação das 

redes sociais, a manutenção dos laços sociais estabelecidos no espaço off-line.” (RECUERO, 

2009, p. 118). 

Esses fenômenos talvez venham da necessidade humana de compartilhar o comum, de 

estabelecer vínculos. Como diz Cyrulnik, (2007, p.46), o encontro “[…] cria um campo 

sensorial que me descentra e me convida a existir, a sair de mim mesmo para viver antes da 

morte.”. São nesses espaços físicos que a comunicação normativa se desenvolve. Em um 

processo de midiatização da leitura, portanto, espera-se que haja a possibilidade de partilhar 

momentos de leitura com amigos e pessoas queridas por meio das redes sociais.  

O e-reader também permite que, ao compartilhar um trecho de leitura, o usuário escreva 

alguma mensagem para ser enviada por e-mail – um tipo de interação ainda mais pessoal do 

que simplesmente compartilhar uma mensagem numa rede social, que a distribui de forma 

genérica, potencialmente para centenas de pessoas. Seja como for, há ali uma mensagem que 

está sendo transmitida e encontrando alguém do outro lado das telas, em outras telas.  

No entanto, há uma diferença fundamental entre a comunicação que ocorre 

tradicionalmente entre os leitores em cafés, livrarias e clubes de livros e aquela que ocorre por 

meio das telas pretas: a ausência do corpo. É importante, portanto, entender até que ponto 

realmente existe comunicação na troca de trechos e mensagens por meio do e-reader ou se 

estamos observando apenas um sintoma da comunicação funcional, isto é, uma troca 

informacional intencionada, já que não há “[…] comunicação sem um mínimo de tempo, 

respeito e de confiança mútua.” (WOLTON, 2010, p. 20).  

Como diz Wolton (2010, p. 55, grifo do autor): “A lentidão é o tempo dos homens; a 

velocidade, o tempo das tecnologias.”. Essa relação significa muito para pensar o livro mediado 

pelos leitores digitais. Afinal, a leitura é tradicionalmente o local da contemplação, dos ritos, 

por meio do qual o homem consegue adentrar universos distintos e, com isso, encontrar seus 

próprios caminhos. A tecnologia é o tempo das máquinas, da hipervelocidade, da 

hiperconectividade, da comunicação funcional e das trocas informativas. Com isso, a leitura no 

ambiente do e-reader vive um paradoxo – está presente em um aparelho que possibilita, 

concomitantemente, a leitura de modo contemplativo e a conexão do usuário com sua rede via 

internet.  
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O leitor se vê, portanto, em um ambiente digital complexo, com inúmeras possibilidades e 

desafios. Seu compartilhamento e interação com amigos nas redes sociais ocorre, na maior parte 

das vezes, de dentro para fora da plataforma. Em outras palavras, quem utiliza o aparelho 

consegue compartilhar impressões via Twitter ou Facebook, mas acessar e verificar a linha do 

tempo dessas redes por meio do e-reader é tarefa quase impossível, já que esses aparelhos não 

contam com aplicativos nativos dessas redes sociais em sua programação, mesmo nos modelos 

mais avançados vendidos no Brasil. A única opção é entrar na rede social via website, o que, 

por conta das limitações de hardware, deixa a experiência frustrante e lenta.  

Há duas alternativas que funcionam melhor, ao menos no Kindle. A primeira é a rede social 

Goodreads, otimizada para o aparato. Todavia, para utilizá-la no Brasil, é preciso estar logado 

em uma conta Amazon internacional, pois contas brasileiras não têm integração nativa com a 

plataforma. No Goodreads, é possível ler e postar resenhas de livros, assim como verificar 

avaliações de obras e o que amigos na plataforma estão lendo ou recomendam. A segunda 

alternativa são as próprias lojas internas dos leitores digitais. Nelas, é possível acessar e postar 

avaliações, permitindo algum grau de interação – ainda que limitado – entre leitores.  

Logo, do ponto de vista comunicacional, os e-readers ainda apresentam importantes 

limitações. Eles de fato permitem ter contatos e compartilhar sentimentos advindos da leitura; 

contudo, o usuário encontra dificuldades para efetivamente se comunicar com suas redes de 

forma fluida e orgânica. A leitura no ambiente digital cria uma sensação de compartilhamento 

e interatividade, mas acaba isolando ainda mais os leitores porque a informação é compartilhada 

de forma praticamente unidirecional. O ato de partilhar, entrar no contraditório, formar laços e 

vínculos, ao mesmo tempo que é possibilitado, é também restrito: um claro paradoxo.  

Cabe aqui, então, uma ressalva. A leitura é um ato particular, singular, e tem seu caráter 

intimista, que há pouco classificamos como ritualístico. Todavia, no caso do livro físico, o leitor 

pode optar por ir a locais que possibilitem compartilhar experiências. Na leitura por meio do e-

reader, ele é convidado a todo instante a interagir, seja com outros usuários, seja com a empresa 

de tecnologia que almeja lhe vender títulos. Assim, o usuário desse aparelho não tem escolha a 

não ser jogar o jogo do compartilhamento e da conectividade.  

Dessa forma, “[…] ao acelerar a produção, a transmissão, a interatividade e a circulação 

de mensagens,(a tecnologia) mascara involuntariamente a realidade da incomunicação” 

(WOLTON, 2010, p. 90). As pretensas trocas comunicacionais (ou informativas) dão a 

sensação de conexão e de interatividade entre leitores, mas a comunicação necessita do 

estranho, de um ambiente que possibilite interações – ainda que digitais – para que se crie, em 

certa medida, a necessidade do corpo. “Quanto mais se pode estabelecer facilmente contatos, 
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mais há a vontade de se ver fisicamente. Somos seres sociais, não seres de informação.” 

(WOLTON, 2010, p. 34).  

Norval Baitello Junior (2012, p. 105-107) explora o fenômeno da comunicação no sentido 

de que o corpo sempre necessita de outro corpo, ou seja, a comunicação que começa no corpo 

enseja terminar no corpo. Dessa forma, para a comunicação normativa de Wolton ocorrer de 

fato, mesmo que ela seja mediada, o corpo pedirá corpo em dado momento.  

A falta é um sentimento corporal. Quando nos falta alguma coisa, é nosso 

corpo o primeiro a registrar essa falta. E a falta de pessoas que se ausentam 

para sempre ou por um momento é justamente aquela que mais grita por dentro 

de nós. Se o corpo pede corpo e não é atendido, criam-se mecanismos para 

que ele se contente com o que recorda o preenchimento de sua carência. 

(BAITELLO JUNIOR, 2012, p. 105).  

Em termos semelhantes, Cyrulnik (2007, p. 46), ao analisar a comunicação do ponto de 

vista biológico considerando a formação de laços e vínculos entre pessoas, comunidades e 

culturas, aponta que “[…] um universo em encontro, um universo privado de outros, me 

deixaria só comigo mesmo para todo encontro, sempre o mesmo, sem surpresas, emoção […]”. 

Esses encontros criam os “campos sensoriais” (CYRULNIK, 2007, p. 46.), que possibilitam o 

existir, a alteridade. 

Como apontamos, de fato existem ferramentas comunicacionais e informáticas que 

permitem trocas informativas e uma relativa interação por meio dos leitores digitais. No 

entanto, ao dar mais opções de interações mediadas, colocamos o leitor no universo da 

velocidade e da digitalização. Trocam-se os encontros presenciais em bibliotecas, cafés e clubes 

de leitura por parcas interações mediadas por telas: “As imagens fluem celeremente e nós 

surfamos virtualmente nelas enquanto o corpo, em torpor, está sentado em alguma cadeira, sem 

alma ambos, corpo e cadeira.” (BAITELLO JUNIOR, 2012, p. 28). 

A analogia um tanto quanto pessimista de Baitello Junior nos remete ao fato de que a 

crescente presença da técnica nos processos comunicacionais dificulta a presença física do 

corpo em ambientes propícios a trocas e compartilhamentos de fato. O e-reader requer 

alternativas e novos recursos técnicos para que os vínculos possam ser estabelecidos de maneira 

mais simplificada e orgânica, já que o compartilhamento virou efetivamente uma questão nessa 

leitura mediada. Além disso, como reflete José Eugenio Menezes (2009, p. 166-180) acerca dos 

aspectos comunicacionais e vinculativos presentes na escalada da abstração de Vilém Flusser, 

urge que a sociedade faça uma transição cada vez mais natural entre o nulodimensional e o 
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tridimensional, visto que a midiatização e a presença da tecnologia nas práxis humanas, como 

ocorre com a comunicação, parecem ser um caminho sem volta.  

Entendemos que Flusser não era um crítico desesperado e amargo. Ao 

descrever a passagem da comunicação tridimensional para a comunicação 

nulodimensional, o autor não diz que estamos diante do fim dos processos de 

comunicação. Ao contrário, mostrando que não há mais caminho além da 

abstração total, nos desafia a conviver com o movimento entre o 

nulodimensional e o tridimensional. Essa tensão faz com que bem utilizemos 

as vantagens da comunicação nulodimensional dos meios digitais, 

aproveitemos o universo unidimensional da escrita, bem ou mal convivamos 

com a bidimensionalidade das imagens e resgatemos a importância da 

comunicação corpo a corpo marcada pela tridimensionalidade. Há um espaço 

de ida e volta, um espaço de tensão entre os diversos tipos de “uso” do espaço 

que se reduz ou se amplia na medida em que transitamos entre o 

nulodimensional e o tridimensional. (MENEZES, 2009, p. 175-176).  

Nos e-readers, essa tensão pode ocorrer com mais facilidade caso os aparelhos, em 

determinado momento, estimulem grupos de leitores a se comunicar e se organizar também off-

line, considerando que as interações promovidas pelos aparatos são limitadas. Parece que a 

digitalização e o compartilhamento por meio do e-reader estão cada vez mais relacionados à 

integração da leitura com as redes sociais e à dataficação dessa prática, e cada vez menos às 

vantagens comunicacionais de compartilhar trechos de leitura e interagir via e-mail com 

outrem. É justamente desse ponto que trataremos em nosso próximo item.  

3.4 Quando o leitor se codifica 

Ao analisar as possibilidades comunicacionais dos leitores digitais, apontamos o sintoma 

latente dos escassos recursos interativos desses aparelhos em contraste com a datificação de um 

número muito grande de dados que eles recolhem acerca dos leitores. Tal como introduzimos 

no item 1.3 do trabalho, agora, após toda a trajetória a respeito das diversas facetas desses 

aparatos, temos mais subsídios para entender de que forma os dados dos leitores digitais são 

utilizados e como isso está, de fato, intrinsecamente ligado à natureza desses aparelhos.  

Nas atuais circunstâncias, podemos entender o livro como um fenômeno em constante 

transformação na era digital, apropriando-se de bits, bytes e pixels para transformar textos em 

feixes imersos em um ambiente mediado por telas, acarretando, com isso, novos fenômenos 

econômicos, sociais e culturais. E o leitor, ao mesmo tempo que está inscrito no circuito livreiro, 
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insere-se na lógica de produção das grandes corporações, produzindo valor às empresas 

detentoras dessas tecnologias ao realizar qualquer atividade em seus dispositivos. Como 

veremos a seguir, as possibilidades da captação de dados dessas empresas são enormes. Um 

exemplo prático: uma simples leitura dinâmica em um e-reader, algo comum nas bibliotecas 

físicas, gera inúmeros dados às empresas.  

Nesse novo ambiente, a leitura passa a envolver outros fatores, como a lógica dos 

algoritmos, a inteligência artificial e o big data, impactando a tradicional relação entre 

consumidor e editoras: “O livro, enquanto mercadoria produzida, trocada ou vendida, não 

escapa aos fluxos da conjuntura.” (CHARTIER; ROCHE, 1976, p. 101). No caso, a nova 

conjuntura é um ambiente midiático e comunicacional que, gradativamente, incorpora cada vez 

mais leitores. Como vimos, entre 2015 e 2019, o número de brasileiros que afirmaram já ter 

lido um livro digital por meio de um e-reader cresceu 25%, de 4% para 5% dos entrevistados, 

segundo o último censo de leitura feito no Brasil (INSTITUTO PRÓ-LIVRO, 2020, p. 102) – 

crescimento proporcionalmente relevante, mas que, ao mesmo tempo, escancara a dificuldade 

de acesso a essa tecnologia no país.  

Uma vez contida nas telas pretas dos aparatos, a leitura se insere no fenômeno da instância 

da imagem ao vivo (BUCCI, 2006). Aqui, “ao vivo” já não se refere ao fato nem à imagem do 

fato que está acontecendo, mas a uma instância abstrata, em permanência, ininterrupta, total 

(BUCCI, 2006, p. 3). Ou seja, ao estar on-line, o livro digital não precisa mais de um espaço 

físico para circular, muito menos de sua materialidade, que, como vimos, acaba se perdendo 

juntamente com sua “aura”. 

Nos e-readers, a capa, sobrecapa, gramatura e tipo de papel, tipografia e peso do livro 

perdem relevância. Os textos que transitam entre os circuitos elétricos dos aparatos podem ser 

alterados de diversas formas pelos leitores. As coleções de livros, importantes documentos 

bibliográficos para estudos históricos e culturais, estão migrando para pastas virtuais que podem 

ser apagadas com uma simples tecla. O material se torna cada vez mais imaterial, e o texto passa 

a confluir cada vez mais para o universo das imagens técnicas.  

Nesse sentido, o leitor também pode ser entendido como funcionário flusseriano, aquele 

que “[…] brinca com o aparelho e age em função dele.” (FLUSSER, 2018, p. 11). Isso porque, 

nesse caso específico, tanto os algoritmos que estruturam as funções do device como a 

quantidade de dados extraídos pelas empresas detentoras da tecnologia dos e-readers são 

massivos. Tomemos a Amazon como exemplo:  



75 

Informações fornecidas à Amazon. O Aplicativo Kindle fornecerá à 

Amazon informações sobre o uso de seu Aplicativo Kindle e sua interação 

com o Conteúdo Kindle e o Serviço (como última página lida, arquivamento 

de conteúdo, memória disponível, tempo de operação, arquivos de log e 

potência do sinal). As informações fornecidas à Amazon poderão ser 

armazenadas em servidores fora do país no qual você reside. Qualquer 

informação que recebermos será tratada em conformidade com a Notificação 

de Privacidade Amazon.com.br. 

Informação Fornecida a Terceiros. Você é responsável por toda informação 

que você fornecer a outras pessoas durante a utilização do Serviço. O uso de 

informações transmitidas por você a terceiros estará sujeito a eventual 

notificação de privacidade ou demais termos que eles fornecerem a você. 

(AMAZON, 2020, grifos do autor). 

Vale dizer que esse tipo consentimento não se restringe a uma única empresa de tecnologia, 

pois praticamente todas elas utilizam os dados colhidos sobre os usuários para diversas 

atividades. No caso do Kindle, o e-reader mais popular do mundo, analisa-se desde o que é lido 

até aspectos técnicos do device, como memória livre e tempo de operação, que são armazenados 

e utilizados para diversas funções da Amazon – funções estas aceitas pelos usuários, podendo 

ser desautorizadas a qualquer momento –, como: compra e entrega de produtos e serviços; 

fornecimento, correção e melhoria de serviços da Amazon, recomendações e personalização; 

serviços de voz, imagem e câmera; publicidade; prevenção de fraude e riscos de crédito; entre 

outras (AMAZON, 2020).  

Na lógica das grandes empresas de tecnologia, o negócio não se trata de vender produtos, 

mas sim de utilizar milhões de dados de usuários para otimizar práticas e processos. No fim, 

tudo são dados (PARISER, 2012, p. 8-10). Sem dúvida, muitos dos que utilizam esses 

aplicativos não leem os termos de autorizações, e algumas cláusulas são condições pertinentes 

ao uso das tecnologias. Também há o debate sobre a clareza desses termos para o usuário 

padrão, que, para usar as plataformas, acaba aceitando quase que instintivamente os formulários 

requeridos. 

Um dos principais pontos discutidos por Pariser (2012, p. 12) em sua obra é o espaço cada 

vez menor para encontros e descobertas em função do que ele chama de “bolha dos filtros”. As 

bolhas se formam porque, em geral, os algoritmos que recomendam produtos, serviços e até 

notícias se adéquam aos hábitos digitais dos usuários das plataformas. Assim, reforçam 

comportamentos e tornam o encontro do diferente cada vez mais raro.  

Na bolha dos filtros, há menos espaço para os encontros fortuitos que nos 

trazem novas percepções e aprendizados. A criatividade muitas vezes é 
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atiçada pela colisão de ideias surgidas em disciplinas e culturas diferentes. 

(PARISER, 2012, p. 14). 

Nos e-readers, as bolhas podem ocasionar o distanciamento do leitor com o novo, já que 

os locais de encontros presenciais, corpo a corpo, onde ocorre a comunicação tridimensional, 

perdem espaço para as recomendações dos algoritmos e as interações digitais, ainda escassas 

nesses dispositivos. O simples ato de andar em uma livraria e encontrar uma obra diferente ou 

conversar com um bibliotecário são práticas decrescentes, até porque o fechamento de livrarias 

é uma tendência que vem crescendo no Brasil nos últimos anos.  

A bolha dos filtros tem custos tanto pessoais como culturais. Ela traz 

consequências diretas para quem usa filtros personalizados (e, muito em 

breve, quase todos nós os usaremos, conscientemente ou não). Também gera 

consequências sociais, que surgem quando uma massa de pessoas começa a 

viver uma existência filtrada (PARISER, 2012, p. 14).  

No livro Weapons of Math Destruction, Cathy O’Neil (2016) aborda como os algoritmos 

também reforçam preconceitos e desigualdades sociais em sua utilização. Como exemplo, a 

autora explora o caso de bancos que concedem empréstimos estudantis segundo critérios como 

histórico familiar e acabam excluindo jovens provenientes de classes sociais desfavorecidas, 

ainda que nunca tenham adquirido dívidas. As autorizações de empréstimos automatizadas 

dessa maneira reforçam ainda mais a desigualdade social. Em outras palavras, por trás dos 

algoritmos, há programadores de códigos que, intencionalmente ou não, acabam afetando a vida 

de milhões de pessoas, decidindo desde o próximo livro a ser lido até o acesso às universidades. 

É possível ampliar esse pensamento ao conceito de superabundância presente nas reflexões 

de Byung-Chul Han (2017) em Sociedade do cansaço. Na obra, o autor define o século XX 

como o século da imunologia, pois, nesse período, o estranho, mesmo não tendo intenção hostil 

nem apresentando um perigo real, era eliminado em virtude da alteridade (HAN, 2017, p. 11). 

Aqui, a eliminação é entendida tanto em termos médicos, enquanto combate a infecções em 

organismos, como em termos de conflitos culturais, em que se estranha o diferente. 

Hoje a sociedade está entrando cada vez mais numa constelação que se afasta 

totalmente do esquema de organização e de defesa imunológicas. Caracteriza-

se pelo desaparecimento da alteridade e da estranheza. (HAN, 2017, p. 9). 

Nessa nova relação de superabundância ou excesso de positividade (HAN, 2017), os 

leitores têm cada vez menos acesso ao diferente. Os e-readers dificultam que a leitura mantenha 

sua aura contemplativa e que se formem vínculos passíveis de serem cultivados off-line. Além 
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disso, os mínimos detalhes do ato de ler, como a velocidade de leitura, os trechos grifados ou 

notas adicionadas, tornam-se dados e, em certa medida, tornam-se também mercadoria.  

A superabundância precisa ser discutida nesse novo ambiente de leitura. É fato que existem 

aí milhões de títulos disponíveis, mas dentre essas infinitas possibilidades, o que se recomenda 

ao leitor fica restrito a um número limitado de obras, com base em suas escolhas e leituras 

prévias. Os gostos e hábitos são, portanto, reforçados, não havendo espaço para a alteridade que 

contribui para a construção imunológica da sociedade.  

A crítica aqui diz respeito à ideologia tecnicista, que consiste em atribuir um 

poder normativo, e excessivo às tecnologias de comunicação, transformadas 

em principal fator de organização e de sentido na sociedade. (WOLTON, 

2010, p. 30). 

Cabe à sociedade como um todo tornar mais visíveis os processos de dataficação dos 

usuários, de formas que sejam eles a escolher, conscientemente, fazer ou não parte desse jogo. 

Apesar de a leitura em mídias digitais não ser majoritária tanto no Brasil como no resto do 

mundo, ela faz parte de um processo de transformação que afeta o mercado editorial, autores e 

leitores e traz ambiguidades e dilemas, como coloca Chartier (2016), em entrevista cedida ao 

jornal O Globo, ao abordar a flexibilidade do texto digital:  

Essa flexibilidade é uma maravilha e um perigo. É uma maravilha porque 

permite uma comunicação em que o texto é aberto às intervenções do leitor, 

em um processo contínuo de criação textual que cria não autores tradicionais, 

mas comunidades digitais de autores e editores. O perigo, por outro lado, é 

que esse tipo de texto aberto, maleável, vai contra as categorias definidas 

desde o século XVIII na economia dos textos: o autor, o reconhecimento da 

originalidade da obra, que é a condição do copyright, a propriedade literária. 

(CHARTIER, 2016). 

Essa ambiguidade que Chartier aponta parece ser intrínseca ao e-reader. Por um lado, ele 

permite intervenções dos leitores e insere novos autores no mercado editorial, estabelecendo 

novos jogos de sentido. O texto é posicionado em um reimaginar: a integração cultural das 

palavras não está, possivelmente, no fim da escrita, mas nas novas formas e capacidades que 

ela pode adquirir. Na imagem técnica, há inúmeras maneiras de o leitor-usuário-funcionário-

jogador explorar essa experiência, enquanto o escritor-funcionário também precisa estar sempre 

jogando contra a ferramenta, inovando e ressignificando o seu entorno não apenas com seu 

livro, mas com toda a tecnologia à qual ele está integrado. 

Por outro lado, há perigos envolvidos nessa flexibilidade ou transição dos livros ao 

ambiente digital. Há, por exemplo, o risco de pirataria das obras, o que afeta o mercado editorial 
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como um todo. Também os textos podem acabar se perdendo no emaranhado de bibliotecas 

virtuais. Outra questão que precisa ser colocada é: se a Amazon eventualmente perde seus 

servidores, o que acontece com todo o acervo digital dos autores que publicaram lá diretamente? 

As categorias comentadas por Chartier (2016) remetem ao fato de que os livros publicados por 

editoras são registrados e disponibilizados para as livrarias e depois, em sua grande maioria, 

acabam sendo absorvidos por bibliotecas ou sebos. Se um livro foi impresso, por mais raro que 

seja, ele foi catalogado e registrado. Os rastros digitais, todavia, apesar de parecerem perenes, 

deixam ainda muitas dúvidas a respeito de sua durabilidade. O Orkut, por exemplo, que foi uma 

das principais redes sociais no início deste século, foi desativado. Tudo ali foi perdido. Quem 

saberá dizer se as redes nas quais livros são armazenados e seus trechos, compartilhados, não 

se perderão um dia?  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O livro, esse agente revolucionário na história humana, está hoje passando, ele mesmo, por 

uma revolução – lenta, é fato, mas ainda assim capaz de abalar suas estruturas mais tradicionais. 

Buscamos aqui colocar esse objeto não apenas como um produto cultural, nem, tampouco, 

como um objeto puramente mercadológico, mas sim como algo que transita entre essas duas 

esferas e que vem criando e recriando sentidos e significados no decorrer dos anos.  

O Brasil ainda é um mercado incipiente no que tange à leitura como prática social, um 

ponto que não pode ser desconsiderado. O cenário da leitura é desolador: entre 2015 e 2019, o 

percentual de leituras no país caiu de 56% para 52% (INSTITUTO PRÓ-LIVRO, 2020, p. 20). 

Isso significa que apenas metade da população brasileira, aproximadamente, leu um livro inteiro 

ou em parte nesse período. Focalizando as classes sociais do país, notamos que todas elas, da 

classe A à E, foram impactadas no último quadriênio, período em que a desigualdade e a queda 

da renda brasileira foram significativas. 

O livro, mais do que um objeto cultural e de lazer, também tem seu caráter social e 

econômico, fatores indissociáveis em qualquer análise que façamos a esse respeito. Como 

sugerem Chartier e Roche (1976), a conjuntura é um dos aspectos mais relevantes para analisar 

o cenário do mercado editorial em determinado país e período histórico. Aqui, escolhemos 

analisar um recorte desse mercado – o e-reader – ante um cenário desfavorável e desigual de 

leitura no país.  

No entanto, consideramos igualmente importante o fenômeno de migração do artefato 

histórico para o ambiente digital, que nos ajuda a entender as novas funções do livro não apenas 

no Brasil, mas em termos mais gerais, como um fenômeno cultural e comunicacional. Assim, 

o e-reader permite compreender o livro sem restringi-lo ao livro digital (e-book).  

Um livro digital pode ser acessado por qualquer dispositivo móvel. Além disso, o e-reader 

estabelece novos fenômenos interacionais entre escritores, leitores e demais agentes do circuito 

de comunicação do livro (DARNTON, 2008), acrescentando-lhe novos personagens e recursos, 

como as ferramentas de autopublicação destinadas aos autores.  

Também consideramos, ao longo do trabalho, os livros mediados por meio dos e-readers 

como imagens técnicas ou tecnoimagens (FLUSSER, 2018), e, para tanto, precisamos entender 

o leitor digital como aparelho, isto é, como um objeto gerador de signos que auxiliam no 

reimaginar cultural e simbólico do mundo. Essa reimaginação ocorre na zerodimensionalidade, 

onde espaço, profundidade, altura e largura foram abstraídos para o universo dos códigos e 
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algoritmos. Nesse novo ambiente em que nada existe, tudo pode ser criado a partir de zeros e 

uns – ou seja, da binaridade.  

Para o escritor, que também passa a ser funcionário (escritor-funcionário), esse novo 

ambiente lhe permite publicar sua obra diretamente em uma das principais livrarias do mundo 

sem o intermédio de editoras. Entretanto, para isso, ele precisa incorporar facetas até então 

inéditas para um autor, como edição, revisão e diagramação de seus textos, bem como enfrentar 

a caixa preta dos e-readers: entender e explorar não só as ferramentas disponíveis, mas também 

as invisíveis, aquelas que estão por trás das plataformas – os algoritmos, por exemplo –, 

tentando impulsionar sua obra no ranqueamento da plataforma.  

Também precisamos questionar a situação dos direitos autorais na internet, visto que as 

obras digitalizadas podem facilmente circular sem estarem vinculadas a corpyrights. Outro 

ponto importante envolvendo o escritor-funcionário é a perenidade de sua obra, que pode ficar 

restrita a um servidor on-line, fora dos catálogos tradicionais. Considerando que há registros 

sólidos de obras em todo o mundo desde o século XVII, fica a questão se os livros no ambiente 

digital terão rastros após tantos anos.  

O leitor do e-reader também ganha novas ferramentas e recursos, tornando-se leitor-

usuário-jogador-funcionário: é leitor porque ainda lê livros; usuário, porque utiliza um device; 

jogador, porque brinca com o aparelho e cria novos sentidos a partir das obras; e funcionário, 

porque trabalha para o programa, gerando valor aos produtores da tecnologia ao entregar seus 

dados.  

Em outras palavras, agora o leitor pode brincar, assim como um jogador flusseriano, com 

o aparelho e suas tecnoimagens (neste caso, livros mediados). No brincar, os textos podem 

adquirir novos sentidos – uma poesia torna-se outra, uma prosa ganha outras formas e 

contornos. Ao mesmo tempo, para que isso ocorra, assim que o usuário se cadastra nessas 

plataformas, ele abre mão de sua privacidade. Todos os seus cliques no aparelho são rastreados: 

do tempo em uma página a um título pesquisado.  

Dados armazenados viram recomendações de leitura e até mesmo informação que pode ser 

comercializada por terceiros. Se a condição para ler um livro físico é abri-lo após a compra, no 

ambiente do leitor digital, além da compra, é preciso ceder seus hábitos explicitamente aos 

desenvolvedores da tecnologia. Não existe leitura no e-reader caso o leitor-usuário-jogador-

funcionário não entre no acordo das grandes detentoras de tecnologias. Com a crescente venda 

dos livros digitais, que ainda não nos permite afirmar se se trata de uma tendência ou algo 

passageiro, parece-nos que a midiatização da prática da leitura será gradativa. Para ter acesso à 

facilidade do digital, é preciso ceder a privacidade e se adaptar ao novo modelo imposto pelas 
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Big Techs. A resistência a esse modelo tende a residir nos sebos, livrarias e bibliotecas, que, 

apesar de terem diminuído em número e importância em todo o mundo, ainda buscam 

alternativas para mediar os ambientes e as novas práticas de leitura.  

Nesse novo espaço, também entendemos o e-reader como uma nova mídia, já que é 

possível criar, armazenar e fazer as obras circularem por meio do próprio aparelho. Isso posto, 

pudemos investigar como funciona o compartilhamento de trechos e a interação entre os 

usuários dos e-readers, verificando que há uma limitação no modo como a informação circula 

e nos fazendo refletir sobre que tipo de comunicação poderia existir a partir dessa mídia.  

Como proposta, sugerimos uma comunicação que, no fim das contas, almeje a criação ou 

fomentação de laços ou vínculos afetivos. Nesse quesito, há um ponto crucial a ser levantado: 

em cafés, sebos e livrarias, o leitor pode interagir com outras pessoas caso tenha vontade. Isto 

é, parte-se do pressuposto da espontaneidade daquele que realiza a leitura – um ato ritualístico 

e que ainda guarda sua aura, apesar da reprodutibilidade técnica. No e-reader, porém, o 

compartilhamento e a interação fazem parte da leitura; “ler” deixa seu status de linguagem 

conceitual para adentrar no terreno da imagem técnica – um indício, talvez, do caminhar entre 

dimensões apontado por Flusser (2018).  

A tecnoimagem vive um novo momento por estar presente nas redes sociais, dado que 

quase todos os dispositivos dispõem de uma conexão com a internet. Nesse ambiente, as 

imagens técnicas parecem buscar, por meio de edições, simular o real, e, ao tentar fazê-lo, 

tornam-se cada vez mais performáticas, com seus efeitos e contrastes. Segundo Baitello Junior 

(2014), a sociedade em breve chegará a um ponto de saturação da circulação das imagens 

técnicas, pois o homem não consegue mais absorver tantas imagens saltando através das telas 

e adentrando pelos olhos em nossos corpos. Até por isso, talvez, uma das tendências 

tecnológicas seja a utilização de assistentes virtuais por comandos de voz – um indício da busca 

por formas interacionais que transponham a barreira imagética, cada vez mais robusta nos 

ambientes que cercam o homem. 

A leitura passa a ser imagem técnica por meio das capilaridades da digitalização da 

comunicação, a partir de uma nova mídia que convida ao jogo. Essa tecnoimagem amplifica 

sentidos de leitura ao mesmo tempo que apresenta ambiguidades. Nesse sentido, essas novas 

imagens não são apenas fotografias, filmes ou seriados de televisão, como Flusser previa, mas 

outro espaço para a escrita – um ambiente digital em que os textos não sejam mais tão rígidos 

e que possibilite um reimaginar, uma nova forma de pensar, criar e interpretar as palavras; um 

modo de leitura que articule a tridimensionalidade própria ao manuseio do aparelho ou do livro, 

como objetos, com a unidimensionalidade textual e a nulodimensionalidade dos códigos 
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binários. Uma leitura, por fim, em que os funcionários, apesar de trabalharem para o programa, 

ressignifiquem a tecnicidade da linguagem tradicional, amplificando as possibilidades de o 

homem “sonhar” novamente.  
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