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RESUMO  

 
A humanidade tem conquistado alguns privilégios ao 
longo do tempo, e, entre eles, está o acesso à 
informação e à tecnologia. É dentro deste contexto que, 
este trabalho de revisão bibliográfica se propõe a fazer 
uma reflexão sobre a redefinição dos livros em seus 
novos suportes, abordando a utilização do livro 
eletrônico como um recurso tecnológico. Fazendo um 
resgate do livro em seus mais diversos suportes, desde 
sua existência em tiras de seda à criação do livro digital. 
Foca a redefinição do papel do bibliotecário enquanto 
profissional da informação e uma reflexão acerca da 

polêmica - "O livro virtual vai substituir o livro 
impresso?” A metodologia utilizada no processo 
investigativo está alinhada com a vertente qualitativa. 
Com relação aos procedimentos técnicos a mesma está 
classificada como bibliográfica ou de fontes secundárias. 
Mostra também que existe uma necessidade de 
atualizar a lei brasileira que trata dos direitos autorais 
para garantir o depósito legal dos livros eletrônicos, pois 
não existe uma legislação específica para implicações 
legais e sociais da difusão irrestrita dos livros digitais (e-
books).
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RESET THE BOOK IN ITS NEW MEDIA: A REFLECTION ON ELECTRONIC BOOK AS RESOURCE 

TECHNOLOGY. 

ABSTRACT  
 
Mankind has gained some privileges over time, and 
among them is access to information and technology. It 
is within this context that this work of literature review 
aims to make a reflection on the redefinition of the 
books in their new media, addressing the use of 
electronic book as a technological resource. Making a 
bailout of the book in its various media, from their 
existence on strips of silk to the creation of digital book 
and its influence on the creation of virtual libraries, 
electronic libraries, digital libraries and hybrid libraries, 
which group supports unconventional, facilitating the 
spread information in real time. Focuses on redefining 
the role of the librarian as an information professional 
and a reflection on the controversy - "The virtual book 

will replace the printed book?" The methodology used in 
the investigative process is aligned with the qualitative 
aspect. Regarding technical procedures are the same 
classified as literature or secondary sources. this study 
shows that e-books still do not guarantee longevity of its 
use, as well as the loss of data in this kind of media data 
loss in this type of media that is larger than in the 
middle printed communications. Therefore, a 
technology can not be ruled out due to the arrival of 
another. shows also that there is a need to upgrade the 
Brazilian law that deals with copyright to ensure the 
legal deposit of electronic books, because there is no 
specific legislation for legal and social implications of 
unrestricted diffusion of digital books (e-books).

KEY-WORDS: Printed book. Electronic book. Electronic library. Librarian. 
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REDEFINIÇÃO DO LIVRO EM SEUS NOVOS SUPORTES: UMA REFLEXÃO SOBRE O LIVRO 

ELETRÔNICO COMO RECURSO TECNOLÓGICO. 

 
INTRODUÇÃO 
 

Diferentes suportes e produtos estão sendo introduzidos, sobretudo, no meio acadêmico, 
para facilitar o acesso à informação. Dentro desse contexto encontra-se a informação digital, que 
passou a ser uma realidade, como forma de produção, de disseminação e de uso do 
conhecimento. 

Como todas as inovações, o livro também alterou o seu suporte físico ao longo do tempo, 
confeccionado desde tiras de seda, argila, tábuas, papiro, papel, chegando ao seu ápice com a 
expansão da tipografia criada por Gutemberg, depois com o surgimento do livro eletrônico, no 
final do século XX. Estes são exemplos de inovações que, alteram comportamentos 
informacionais e que se tornam indispensáveis ao desenvolvimento científico e cultural, 
transformando as rotinas de trabalho nas mais diferentes áreas do conhecimento. (PATRIOTA; 
CUNHA, 2006, p. 7).   

Com o advento do computador e da internet, a leitura se estende para outros parâmetros 
além da materialidade do papel, seu acesso passa ainda a ser realizado através de suportes 
digitais. Com este avanço o livro torna-se mais acessível, especialmente, com as políticas de 
inclusão que, além de tornar a leitura não linear, em que o leitor pode estar em contato com 
vários livros, simultaneamente, possibilita uma maior difusão da informação. 

 Diante do exposto surgiu a seguinte inquietação; o que se discute atualmente sobre o 
livro eletrônico como recurso tecnológico? Como e onde esse recurso pode ser utilizado? 

 O Livro Eletrônico tem múltiplas funcionalidades, que permitem acesso instantâneo a 
documentos e incidem às ideias de muitos escritores, de fazer com que suas obras alcancem a 
um número ilimitado de leitores.  

Assim como o livro impresso, o livro eletrônico, também, tem suas fases de transição no 
processo de consolidação de um produto, com pretensões de substituir os átomos pelos dígitos 
binários, buscando superar o livro tradicional, tanto na parte cultural quanto comercial. (SILVA, 
2002, p. 2). 

Para Barker (1991, p.145), os livros eletrônicos são sistemas de entrega de informação 
que são capazes de prover seus usuários, dotados de acesso a páginas de informação eletrônica, 
as quais podem interagir. 

O livro eletrônico é editado para disponibilização, via internet, portanto, difere do livro 
impresso, por não passar pelos procedimentos tradicionais de edição e venda, possibilitando, 
assim, que as editoras eliminem custos de impressão e comercialização, o que reduz o seu preço 
em relação ao das publicações em papel. Permite, ainda, ao usuário, fazer anotações, marcar 
trechos, pesquisar palavras ou regular a luminosidade da tela. 

À medida que novas tecnologias foram sendo introduzidas, disponibilizando novas 
ferramentas, foram surgindo as Bibliotecas Digitais, Eletrônicas, Virtuais e Híbridas, que agrupam 
suportes não convencionais, e, facilitam a disseminação da informação em tempo real, de forma 
que, uma mesma informação pode ser acessada por vários usuários, simultaneamente. 

As Bibliotecas Universitárias perpassam por essas mudanças, e, precisam prover acesso à 
totalidade da informação demandada por seus usuários, ao mesmo tempo em que se depara 



A.L. BARROCAS & E. A. CAVALCANTE (2013) 

 
 

Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2013 3 

 

com a falta de espaço físico, o custo dos documentos, as limitações orçamentárias e o 
crescimento acelerado da oferta de informação. Os acervos digitais e o seu compartilhamento é 
uma resposta a essas questões, otimizando a biblioteca com o uso das tecnologias da 
informação. 

Dentro desse contexto, discorre-se acerca do papel da Biblioteca Universitária como 
espaço de aprendizagem, que deve possibilitar formas diversificadas de acesso ao conjunto de 
recursos informacionais disponíveis, seja qual for a sua localização e o seu suporte. Cunha (1994, 
p. 187), 

Nesse sentido, ressalta-se, também, o profissional da informação, que é o agente 
mediador desse processo, apresentando-lhe a web como uma alternativa de acesso a acervos 
digitais, quer sejam periódicos ou livros eletrônicos, necessitando que se adote uma postura pró-
ativa, utilizando-se de recursos e de ferramentas tecnológicas, já que, este é o elo entre o usuário 
e a informação científica em meio eletrônico. 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 

 Trata-se de uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório onde se utilizou do procedimento 

metodológico de revisão bibliográfica dividida nos seguintes tópicos: delimitação do tema; coleta de 

material para leituras e embasamento teórico; organização e listagem dos sub-tópicos abordados no 

trabalho a serem apresentados a seguir; Exploração do material e síntese das principais informações. O 

tema central desse trabalho foi dividido em quatro sub-tópicos listados por ordem de importância, 

buscando responder o problema e questão central desse trabalho: o que se discute atualmente sobre 

o livro eletrônico como recurso tecnológico?  

1. Realizou-se um estudo sobre o conceito de livro eletrônico e o impacto sofrido pelas instituições de 

ensino com a revolução tecnológica. O embasamento teórico referiu-se aos estudos de: BENÍCIO 

(2003), SILVA (2002), GAMA RAMIRES (2006), BARKER (1991). 

 Saviane (2008, p.35) afirma que, a escola tem o papel de possibilitar o acesso das novas gerações 

ao mundo do saber sistematizado, do saber metódico, científico. Ela necessita organizar processos, 

descobrir formas adequadas a essa finalidade. Essas mudanças sociais exigem grandes transformações na 

educação, que, consequentemente, está ligada, diretamente, aos educadores, aliás, uma das prioridades, 

nesse processo, é a capacitação profissional dos docentes, discentes e bibliotecários, posto que, estes dão 

suporte ao ensino e à pesquisa.  

Portanto, a escola, no contexto da sociedade contemporânea, não pode ser avaliada 
como um ambiente independente, mas, um lugar dentro de outros espaços, interagindo-se 
mutuamente. O grande desafio que se apresenta é o de integrar consciente, e, criticamente, toda 
a comunidade escolar, no mundo da sociedade globalizada.  

2. Foi consultada a literatura atual acerca de o que se tem descrito na legislação no tocante 
aos Direitos autorais. 

Assim como o livro impresso, o livro digital, também, é protegido pelas leis autorais.  
Portanto, não podem ser distribuídos ou comercializados sem a autorização expressa de seu 
autor. Não podem, ainda, ser alterados ou plagiados. Não obstante, os seus autores devem ser 
mencionados, quando forem utilizados trechos de sua autoria, em alguma citação (OLIVEIRA, 
2011, p.2).  No que tange aos livros digitais gratuitos, de domínio público, vale esclarecer que, 
estes devem obedecer às leis que regem estas obras, para distribuição livre. 
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Na hipótese de não haver legislação específica que importe em implicações legais e 
sociais da difusão irrestrita dos livros digitais (e-books), deve-se utilizar, como parâmetro, a Lei nº 
9.610/98, que protege os direitos autorais, bem como, a Constituição da República Federativa do 
Brasil (BRASIL, 1998), que determina ser crime, apoderar-se, de forma imérita, da obra de um 
autor.  

A Lei nº 9.610/98, Lei do Direito Autoral especifica que é uma forma de apropriação 
indébita, utilizar o que é do outro, sem consentimento. A obra é propriedade intelectual 
do autor, que aufere percentual sobre a venda de exemplares de sua obra, e, um bem 
produzido pelo editor. Portanto, fazer cópias de obras, sem autorização do autor e do 
editor, é um crime, um roubo. (DUARTE; PEREIRA, 2009, p.31)   

O direito de autor tem por escopo assegurar ao criador uma participação moral e 
financeira, no que quis respeito ao uso da obra que se criou (isso, quando não se tratar de uma 
autorização gratuita). Vale ressaltar que, não são os autores que são protegidos, mas, as obras. 
Portanto, é desta forma que estes se tornam favorecidos, através dessa proteção.  

Com efeito, o direito de autor protege as formas de expressão das ideias, e, não, as ideias 
propriamente ditas. É necessário que estas tomem um corpo físico, expresso mediante um livro, 
um desenho, um filme, entre outros. (DUARTE; PEREIRA, 2009, p.12) 
           Dentro desse contexto podemos inferir que o Direito Autoral é caracterizado sob dois 
aspectos: O moral que assegura ao criador o direito de ter seu nome documentado na obra, 
respeitando a integridade desta, bem como, assegura os direitos de modificá-la ou mesmo de 
proibir sua veiculação e o patrimonial que regula as relações jurídicas da utilização econômica 
das obras intelectuais. 

3. Discutiu o papel do bibliotecário como profissional da informação, consultando os 

principais trabalhos científicos que abordam o assunto e identificando se há ou não 

discrepância entre as informações. 

Assim como para outros profissionais da informação, o bibliotecário precisa ocupar seu espaço 

de gateway e gatekeeper no ambiente virtual, visto ser o gestor da informação. Ele precisa 

conhecer e envolver-se neste novo ciclo de transferência da informação, passando pelas etapas 

de criação, reestruturação e representação da informação até a disseminação e o uso.  

Portanto, convém classificar: 
 O Bibliotecário necessita: ter visão estratégica; ter visão econômica; adotar técnicas de 
qualidade e marketing; saber trabalhar em equipes multidisciplinares; ser gestor e não 
guardião da informação; saber manipular e disseminar as novas tecnologias da 
informação; utilizar as novas tecnologias para redefinir tarefas antigas (VICENTINI, 1997, 
p. 107). 

Para Benício (2003, p.63), as novas tecnologias tem permitido a valorização do 
profissional bibliotecário, no entanto, tem exigido, do mesmo, um perfil que atenda às 
necessidades advindas da Sociedade da Informação (SI). Assim, ele precisa empenhar-se em 
agregar valor à informação, não apenas, organizar-se para preservar, mas, organizar-se para 
facilitar o seu acesso e o seu uso, disseminando-a.  

Dentro desse contexto, o papel do bibliotecário da SI será o de gateway (guia) ou 
gatekkeper (orientador) do usuário, uma vez que, será o interprete dos meios e das formas de 
acesso à informação e aos portais do conhecimento, organizando, refinando, pesquisando a 
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informação desejada, através dos novos recursos tecnológicos, tornando-se o elo entre 
informação-usuário-tecnologia.  

Vale ressaltar que: 
 os bibliotecários, profissionais que privilegiam a informação no seu fazer cotidiano, têm 

um papel importante a cumprir na sociedade do conhecimento. Incutir a consciência da 

importância deste papel, juntamente com princípios como ética, solidariedade humana, 

capacidade crítica e de questionamento, pode fazer o diferencial necessário na 

construção de uma sociedade mais justa e equilibrada. (SILVA; CUNHA, 2002, p. 81). 

Pode-se inferir, a partir dessa linha de raciocínio, que, na atual Sociedade da Informação, 
as bibliotecas, como instituições sociais, assim como, os bibliotecários, em seu papel social, 
devem atuar como agentes democratizadores do uso da Internet e de seus recursos, com 
criatividade e qualidade, potencializando e multiplicando o acesso à informação, com precisão e 
equidade, evitando o crescimento da exclusão digital, e, propagando o uso da informação a um 
número maior de pessoas. Esse profissional criativo, segundo Amaral (1995, p.225):  

 
 [...] conseguirá adaptar-se às novas demandas informacionais dos usuários e do 

mercado de trabalho, pois, no futuro, o único elemento não disponível por meio de 

computadores, por mais inteligente que esses venham a ser, será a criatividade, 

essencial para a sobrevivência do profissional da informação. 

               O grande diferencial na tomada de decisão é o uso inteligente da informação; saber 
buscá-la e usá-la com rapidez e segurança. É dentro deste contexto que o bibliotecário deve ser 
entendido como co-educador, formar parceria com o professor, procurando superar as 
dificuldades do aluno, procurando transpor as barreiras no uso de uma metodologia propícia, 
utilizando-se dos recursos disponíveis em sua área de atuação. 

4. Identificou uma polêmica e problemática discutida na atualidade “Os livros virtuais vão 

substituir os livros impressos?”  

Sendo o livro impresso um dos maiores bens que a humanidade já conquistou, e, tendo se 
tornado, por diversas vezes, uma companhia indispensável ao homem, tanto como objeto de leitura 
coletiva, ritualizado nas sociedades patriarcais, quanto como participante da intimidade de um leitor, em 
diálogo silencioso com as próprias inquietações. Portanto, o livro acaba sendo incorporado ao 
computador como quase todas as funções e atividades humanas, nesta era da informação. 

Coaduna-se com essas reflexões que, tanto a informação impressa quanto o livro tem que se 
adaptar a esse novo contexto, satisfazendo suas necessidades decorrentes. 

  Entretanto, parece absurda a ideia de que o livro, tal qual se conhece, seja extinto, principalmente 
porque ele, ainda, faz parte da cultura, do cotidiano, sendo impensável a sua total substituição pela 
informação digital, ou seja, pelo livro digital (BENÍCIO,2003, p.72). 

Quanto à polêmica causada pela possibilidade do fim do livro, originada pela presença do 
computador, resultado de uma percepção equivocada e resistente às mudanças, dada a propagação de e-
books em todas as áreas, da literatura ficcional à científica, fizeram intelectuais, filósofos ou pedagogos, se 
perguntar sobre o destino do livro impresso, magnífica invenção que perdura há quase quinhentos anos. 

O Futuro do Livro foi tema de um evento, realizado em San Marino, em 1994, e, consequente 
roteiro de uma obra organizada por Geoffrey Nunberg, qual seja, o livro intitulado The future of book, 
publicado em 1996, que elencava textos de diversos autores, os quais, em maior ou menor grau, 
revelavam a preocupação com o futuro do livro impresso. Referido evento, que ensejou o livro citado, 
abordava, como questão central, o debate sobre as perspectivas do livro impresso, tal como é conhecido, 
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num futuro de cultura digital, principalmente, pelo momento privilegiado da Internet, à época. (COSTA; 
ANDRADE, 2009,p.55). 

No evento, estava presente um dos mais renomados escritores e semioticista: Umberto Eco, o 
qual liderava a posição de cautela e defesa do livro impresso, ainda, que, demonstrando entusiasmo com 
a evolução das diversas mídias digitais. Eco considerava que, McLuhan, autor do livro The Gutenberg 
Galaxy, havia falhado, surpreendentemente, em pelo menos duas de suas proféticas previsões: a 
primeira, a de que a imagem se sobreporia, radicalmente, à escrita; a outra, a de que o livro sucumbiria, 
inevitavelmente, diante da multimídia emergente. Para o intelectual doutrinador italiano, a história de  
que “isto matará aquilo” é um engano que atravessa os séculos e se origina na cultura clássica. (COSTA; 
ANDRADE, 2009, p.55). 

Para o sociólogo e professor da Universidade Federal do Ceará, André Haguette, em uma 
entrevista concedida ao Jornal O Povo, sobre a polêmica substituição de livros por tablets, nas escolas, 
este afirma, veementemente, que, os tablets não vão substituir os livros. Ratifica que isto não irá 
acontecer imediatamente, e, que, as novas tecnologias podem se transformar em aliados na sala de aula. 
Para citado professor, vai decorrer muito tempo até que os livros sejam transferidos para esse tipo de 
plataforma virtual, concluindo que, “o surgimento de uma nova tecnologia não significa que a outra vai 
desaparecer. Pode ter uma produção menor, mas, não vai ser algo imediato. Isso leva tempo.” 

Afirma, ainda, o sociólogo, que, o livro, também, deve ser encarado como um tipo de tecnologia.  
 

A diferença é que o livro gera uma leitura quente, enquanto os e-books são mais frios, o 
gosto pela leitura é diferente no livro porque você pode folhear, cheirar. Mas, é possível 
que a próxima geração não tenha esse prazer [...]Talvez seja modismo achar que a nova 
tecnologia pode resolver tudo, mas, não é modismo o uso de tablets, computadores e e-
books em sala de aula (HAGUETTE, 2011). 

Dentro desse contexto, Haguette (2011) salienta que, os professores precisam estar 
preparados para a entrada dessa tecnologia no processo pedagógico, e, assegura, “Preparar uma 
aula eletrônica não é fácil. Os professores podem até saber usar, mas o desafio é ensinar. Na 
educação básica, a criança precisa de imagens e símbolos porque fantasia. Isso, talvez, o mundo 
eletrônico não ofereça ainda”. 

Nesse sentido o sociólogo incita que, é preciso que as escolas se adéquem, fisicamente e 
pedagogicamente, e prevê que, isto demandará tempo, considerando que, algumas escolas 
podem resistir a essas mudanças, no entanto, será uma minoria.  

Atualmente, o que costuma ocorrer é o uso limitado dessas ferramentas, quando os 
alunos acabam se mostrando mais avançados, tecnologicamente, do que o próprio professor. É 
aconselhável que o professor trabalhe com o que sabe, mas, que procure despertar para novas 
tecnologias, para poder crescer, “ a escola tem que se preparar para uma nova forma de ensinar. 
Isso vai levar tempo [...] É preciso ensinar a partir do que se sabe”. (HAGUETTE, 2011). 

Nessa nova era da informação, se espera do professor que ele seja o profissional que tece 
a trama do desenvolvimento individual e coletivo e, que esteja apto a manejar os instrumentos 
tecnológicos, para ensinar, utilizando-se das novas mídias, alterando os paradigmas 
convencionais de ensino, ampliando e modificando as formas atuais de ensinar e de aprender. 
  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Verifica-se que, o livro sofreu transformações em seu suporte físico, com o decorrer do 
tempo, e se inovou. Com o advento das novas tecnologias, o livro eletrônico passou a ser uma 
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realidade. Caracterizado como obra completa, este representa um novo paradigma quanto à 
forma de registro, disseminação e recepção da informação.  

Nesse contexto, o e-book tem se destacado como um surpreendente meio de informação, 
possibilitando democratizar o seu acesso a um nível mais elevado, de uma maneira nunca antes 
pensada, uma vez que, centenas de livros e documentos estão podendo ser acessados com um 
simples toque.  Entretanto, é necessário atualizar a lei brasileira, que trata dos direitos autorais 
para garantir o depósito legal dos livros eletrônicos, posto que, não existe uma  legislação 
específica para implicações legais e sociais da difusão irrestrita dos livros digitais (e-books).  

Diante dessa realidade informacional e tecnológica, o livro impresso tem, na sua 
perenidade de registro da história da humanidade, como uma de suas vantagens sobre o livro 
eletrônico, o fato de que, os documentos produzidos em meio digital, ainda, não garantem a 
longevidade de sua utilização, bem como, a perda de dados, nesse tipo de mídia, é maior que no 
meio de comunicação impressa. Desse modo, pode-se dizer que, uma tecnologia não pode ser 
descartada em função da chegada de outra, muitas vezes elas se complementam. 

Vale salientar que, com todas estas mudanças, o papel do profissional da informação, 
também, modificou-se, passando este a ser mais proativo, de modo que se permita adaptar-se às 
mudanças decorrentes deste mundo informatizado, tornando-se apto a atender ao usuário 
remoto (via online), capacitado a atuar com fontes de informação de qualquer espécie, e,  em 
qualquer suporte, selecionando-as e adequando-as, de acordo com as necessidades do seu 
usuário.  

As mudanças vão além das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs). Alguns 
Colégios e Universidades brasileiras, também, resolveram inovar, e estão introduzindo os 
tabletes em seus conteúdos pragmáticos. A aprendizagem é mais dinâmica, visto que, através 
deste recurso, os alunos podem interagir com os planetas do sistema solar ou dissecar uma rã na 
tela do iPad. Há a possibilidade, ainda, dos alunos doentes ou hospitalizados acompanharem 
aulas e trabalhos escolares através do tablet. 

Afirmar que, os tabletes vão substituir os livros impressos, ainda, não é certeza. 
Entretanto, tendo em vista os constantes avanços tecnológicos difundidos, atualmente, em nome 
da globalização, talvez se tenha que se render às novas tecnologias. Portanto, essa vertente pode 
se tornar possível, mas, só o tempo responderá.  

Faz-se necessário que, colégios e universidades que estejam inserindo este tipo de 
ferramenta as introduzam com responsabilidade, oferecendo aos seus professores uma 
formação tecnológica complementar, pois, correm o risco de pertencer à exclusão digital. 

Recomenda-se que, bibliotecas escolares e bibliotecas universitárias, que estejam 
disponibilizando este novo tipo de suporte a seu acervo, o façam através de uma política de 
seleção e aquisição, por meio de bibliografias básicas e bibliografias recomendadas, sugeridas por 
professores e coordenadores de cursos, para não correrem o risco de disponibilizarem um acervo 
inadequado. 
 

 CONCLUSÃO 

 O presente estudo aponta que os livros digitais ainda não garantem a longevidade de sua 
utilização, bem como, a perda de dados, nesse tipo de mídia, é maior que no meio de 
comunicação impressa. Portanto, uma tecnologia não pode ser descartada em função da 
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chegada de outra. Mostrou também que existe uma necessidade de atualizar a lei brasileira que 
trate dos direitos autorais para garantir o depósito legal dos livros eletrônicos, pois não existe 
uma legislação específica para implicações legais e sociais da difusão irrestrita dos livros digitais 
(e-books). 
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