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Proposição de cenários para o livro digital 

Como será o 

livro digital, no contexto de uma editora, em uma perspectiva de futuro? 
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Materialidade

Leitura orgânica 

"Em um mundo digital 

onde o livro já é uma extensão da memória, um baú de conhecimento fora do

corpo, já é possível realizar o compartilhamento de leituras e opiniões que surgem 

como uma contribuição já existente e como expressão dos seus gostos literários. 

Hoje, o livro digital é capaz de unir pessoas de qualquer parte do mundo que 

possuem afinidades pelo mesmo gênero literário."



"Conteúdos 

compartilhados, representando diferentes contextos, experiências e realidades, 

resultando em histórias que contemplam sentidos e símbolos individuais e 

coletivos.". 

"O livro digital 

como elemento catalizador dos sentidos, integrando, pela leitura, tato, olfato, visão 

e audição, possibilitando uma experiência de características fisiológicas, psíquicas 

e afetivas.". 



"O livro 

digital já é a extensão do corpo, a leitura acontece tão naturalmente, em qualquer 

lugar, adequando-se às necessidades do corpo humano, que já não se consegue 

pensar em viver sem o livro digital. É uma tecnologia integrada ao cotidiano das 

pessoas.". 
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"O contexto mercadológico da literatura tornou-se digital. Bibliotecas físicas, 

sejam públicas ou privadas, tornaram-se como os antigos clássicos em preto e 

branco. Mas a experiência singular da leitura foi potencializada pelos dispositivos 

tecnológicos que impulsionaram as modalidades humanas sensoriais. Consumir 

uma obra não se restringe a ler e aprender, mas sim a explorar sentidos que antes 

ficavam somente na imaginação.". 



"Estamos numa 

nova era da geração de conhecimento. A construção colaborativa de textos incita a 

criatividade, gerando novas oportunidades de negócios para as editoras. O livro 

deixou de ser um objeto e passou a ser uma solução que se desdobra em diferentes 

ferramentas digitais.". 

on-line

"Num 

processo de construção totalmente livre, conta-se com a participação de autores e 

leitores que se misturam nesse cenário. A obra tornou-se orgânica e continuada 

como um ecossistema que se renova, estando em constante mutação. O mercado 

está repleto de entusiastas, e cabe ao consumidor final o seu endosso. O papel das 

editoras é agora o de disponibilizar o ambiente necessário para que esse cenário 

floresça.". 



"Neste futuro, 

é relevante que a experiência seja verdadeira. Num mundo repleto de informações 

de todos os tipos, busca-se consistência. O resultado da experiência deve ser 

amplo o bastante para tocar as singularidades dos leitores. Neste cenário, as 

editoras fazem a chancela tanto dos conteúdos quanto dos autores.". 



individualidade contextual customização personalizado



inovação diversidade multifunção produtos 

diferenciados

confiança coautoria qualidade interatividade abrangência

conteúdo autoria conhecimento aprendizado experiência para o leitor

volúvel coautores rapidez fluxo criativo evolução rápida

relação autor-leitor/autor-autor/leitor-leitor processo continuado autor 

modifica sua própria obra infinito

confusão, muitos textos riqueza de estilos problema x solução muitas 



mídias troca multiplicidade perigo quanto à continuidade/qualidade.

livro 

impresso sensibilidade sentidos realidade tangível conteúdo consistente

endosso multidimensões realidade construída desejo de naturalidade na 

relação com a tecnologia

infinitas possibilidades utopia processo 

continuado cruzamentos ápice tecnológico futuro matrix orgânico
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No começo, como o mercado de livros digitais era praticamente inexistente no Brasil, começamos 

a experimentar com os formatos, convertendo parte do catálogo impresso para o formato digital, 

investindo em aplicativos e acompanhando a evolução do mercado. Hoje, como já temos um público maior 

e mesmo as livrarias estão investindo mais neste segmento, já temos um departamento que cuida 

especificamente dos e-books (criado em janeiro de 2012), e os demais setores da editora – em especial os 

departamentos editorial e de divulgação – já pensam também no digital durante o projeto do livro.

Trabalhamos em ambas as frentes. Parte do nosso trabalho consiste em converter nosso catálogo 

impresso para o formato digital, em geral mantendo o mesmo conteúdo. Também temos alguns livros que 

são exclusivamente digitais, como a série Porque você é minha, de Beth Kery (que, depois do sucesso dos 

e-books, ganhou também uma edição impressa) e o selo Breve Companhia, que criamos especialmente 

para atender à demanda por publicações mais curtas e rápidas. Atualmente ele conta com dois títulos: 

Choque de democracia, de Marcos Nobre, e #VemPraRua, de Piero Locatelli, ambos sobre as 

manifestações de junho. Outra possibilidade é a de livros que têm materiais extras impossíveis de incluir 

na edição impressa, mas que podemos disponibilizar na versão digital. É o caso do segundo volume da 

trilogia Getúlio, de Lira Neto. Para este livro lançamos dois e-books: um contém o mesmo conteúdo da 

versão impressa, e o outro é uma edição especial com áudio e vídeos da época.

A parte principal da nossa estratégia consiste em disponibilizar o maior número de livros possível 

no formato digital; acreditamos que o leitor deva ter a possibilidade de escolher o formato que prefere. 

Por isso trabalhamos para converter para ePub tanto os nossos livros de catálogo quanto os lançamentos, 

que em geral são publicados simultaneamente em papel e em e-book. Em relação aos preços, geralmente 



os da edições digitais são de 15% a 35% menores que o das impressas, dependendo do título, desconto que 

reflete o menor custo de produção dos e-books. 

Atualmente, a porcentagem fica em torno de 2.5%. Não somos uma empresa de tecnologia, não 

podemos lançar nosso próprio e-reader para estimular o mercado.

Escolhemos o formato ePub porque é o padrão internacional usado para livros digitais. 

Costumamos recomendar o Bluefire porque é um aplicativo disponível em diversas plataformas, 

compatível com o formato ePub e com o DRM da Adobe, e não associado a nenhuma livraria. 

No começo, não disponibilizávamos nossos livros para o Kindle porque a Amazon ainda não tinha 

uma loja no Brasil, e, como ela usa um formato diferente e um DRM próprio, era impossível ler livros 

comprados em outras livrarias no Kindle. Porém, desde o lançamento da loja brasileira da Amazon, no 

final do ano passado, já disponibilizamos todo o nosso catálogo digital para o Kindle.

Sim, existe o apego ao livro como objeto, mas percebo que isso vem mudando. As pessoas estão 

percebendo que os dois formatos têm vantagens e desvantagens, e que podem escolher o mais apropriado 

para cada situação. Por exemplo, se vou comprar um livro de um autor de que gosto e que quero ter na 

estante, ou uma obra muito complexa que quero folhear e encher de anotações, vou preferir o impresso. Se 

quero comprar o livro e recebê-lo na hora, ou se quero levá-lo para vários lugares sem carregar peso, ou 

se simplesmente quero pagar menos, vou preferir o e-book. Já recebi até uma mensagem de uma 

professora universitária que disse que comprava os dois formatos - o impresso para pesquisa e anotações, 

e a versão digital para levar às aulas e grupos de estudo. E sim, as novas gerações também têm papel 

importante nisso, não só pela familiaridade com a tecnologia mas também pela quantidade de leitores 

vorazes que querem seus livros rapidamente (como mostram as vendas de séries como Harry Potter e 

Jogos Vorazes em e-book lá fora).

Sim. Em geral, notamos que os livros que vendem bem no formato impresso são os que mais 

vendem em e-book também. Por outro lado, percebemos que o preço é um fator importantíssimo na venda 

do livro digital, até porque as livrarias tendem a dar mais destaque para livros em promoção (e sabemos 



que o espaço de "vitrine" da uma livraria virtual é muito mais limitado do que o de uma livraria física). As 

reduções de preço têm tido grande sucesso não apenas na venda do título em promoção: percebemos que 

elas também tendem a "puxar" as vendas de outros livros do mesmo autor ou série. Além disso, com o 

lançamento de Discursos de Lincoln, que custa R$1.99, percebemos que realmente existe uma demanda 

por livros mais curtos e mais baratos. Por fim, também estamos começando a entender o perfil do cliente 

de cada uma das livrarias: algumas vendem principalmente lançamentos, outras vendem muitos títulos de 

catálogo, e tudo isso nos ajuda a direcionar nossos esforços de marketing com um foco mais apurado.

codex

Pessoalmente, por enquanto, acredito que haja espaço para ambas as abordagens. Existem 

leitores que querem se concentrar num texto sem distrações, em geral preferindo o e-reader ao tablet; para 

estes, a vantagem do digital é a praticidade, e não necessariamente os recursos multimídia. Por outro 

lado, também existem leitores que querem expandir a experiência de leitura, com ferramentas sociais, 

recursos interativos, enfim. Também existem livros adequados para cada formato: um livro didático 

certamente pode se beneficiar de gráficos interativos, vídeos explicativos e outros recursos multimídia; um 

livro clássico de ficção talvez não. Se um dos formatos vai prevalecer, ainda acho cedo para prever. Não 

sabemos de que maneira essa geração que está se alfabetizando agora, já cercada por computadores, 

smartphones e tablets, vai ler no futuro.

codex

Não creio que o livro impresso tenha mantido seu formato. Houve um grande avanço em termos de 

técnica e design nos últimos tempos; em termos de diagramação, impressão, papel, acabamento, etc. De 

qualquer forma, a Companhia das Letras fez várias adequações para a conversão para o formato digital. 

Mas o formato do epub atual tem uma série de limitações que impedem um layout mais elaborado.

Utilizamos ainda de forma tímida, em alguns livros.



templates

layout

Isto depende na verdade mais dos aparelhos/aplicativos que o leitor usa. Usamos o nosso layout e 

o leitor pode escolher fontes, tamanho, e cor de fundo na maioria das plataformas. E esse é um dos 

grandes desafios do digital é a multiplicidade de formato. Depende da plataforma que vc utliliza, como 

Amazon ou Apple ou Kobo ou Saraiva o layout varia muito, mesmo sem a intervenção do leitor. No final 

deste word anexei um exemplo de um mesmo e-book em diversas lojas.

Trabalhamos de uma forma interna. Através de diversos projetos, produção de diversos 

protótipos. Com coleta de opinião dos diversos departamentos editorial, de produção e arte, enquanto 

clareza de leitura, adequação do projeto ao público-alvo. Isto tanto quanto digital e impresso. Durante 

estes quase 27 anos tivemos diversos projetos, inúmeros estudos, grandes designers editoriais que sempre 

procuraram a melhor formatação para o livro. E procuramos da mesma forma trabalhar da melhor forma 

com o digital.

Fizemos alguns aplicativos como Quem soltou o pum? que apresentava uma complementariedade, 

ou como o Getúlio – Edição Especial que apresenta material além do impresso (vídeos e áudio).

layouts

O design na editora sempre apresentou um papel fundamental. Como exemplo, desenvolvemos a 

fabricação de um papel off-white no Brasil (o chamado pólen), para a melhor leitura de texto corrido, que 

antes não existia por aqui. Acreditamos que o design editorial busca a leitura mais clara, com hierarquia 

muito bem definida. A busca de qualidade no produto final sempre é a preocupação final, e que haja 

equilíbrio na relação forma e conteúdo. 



codex

Dependendo do leitor que está buscando. Em livros de ficção, como romances, acredito que no 

futuro a leitura seja cada vez mais bem resolvida tanto quanto em telas ainda mais adequadas quanto para 

o design mais voltada para estes novos meios (fontes que funcionem ainda melhor em e-ink ou tablets, e 

telas com resolução mais altas). E os arquivos permitirem uma diagramação mais complexa, que hoje não 

permite. A interatividade pode apresentar um papel importante em livros de referência, didáticos e infantis 

e alguns de não-ficção pode.

Há uma equipe exclusiva. Eles cuidam, sobretudo, da parte técnica e comercial. Os responsáveis

pelos conteúdos são os editores, os mesmos, como de um livro impresso. Nesse sentido não há uma 

distinção entre a equipe de editores que faz o livro impresso e os livros digitais. Existe um departamento 

específico para questões técnicas, inovações e negociações comerciais.

Hoje a Companhia das Letras faz todos os lançamentos simultâneos, a não ser quando há algum 

problema contratual, mas em princípio a editora lança o mesmo livro na versão eletrônica e impressa 

simultaneamente. Recentemente foi criado um novo selo que se chama Breve Companhia que se dedica a 

publicação de conteúdos digitais exclusivos, ou seja, livros que em princípio não existirão na forma 

impressa, e são livros, em geral, um pouco menores, ou reportagens curtas, pouco maiores do que 

caberiam em uma revista, ou coletâneas de contos e ai a gente aproveita o catálogo da editora, ou ensaios 

um pouco mais curtos.

Não é necessariamente uma opção por textos mais curtos, na verdade a gente percebeu que é uma 

saída para publicar textos mais curtos. Porque num livro impresso isso em geral não é viável por causa 

dos custos, comercialmente. Mas para livros eletrônicos é uma saída. Muitas vezes esses conteúdos 



também servem como aperitivos, para o leitor se interessar depois pelo livro completo ou por outra obra 

maior do mesmo autor.  

Essa parte dos hipertextos é direto com o departamento digital, que faz o design. Entregamos os 

textos e o coordenador faz a interpretação do que considera interessante de colocar hipertexto.

A editora é muito presente em mídias sociais, mas não diria que essa iniciativa é diferente para 

livros eletrônicos. Trabalhamos com a aproximação do leitor via mídias sociais em geral. Mas a escrita 

colaborativa ou interferências mais fortes dos leitores não são trabalhadas na editora. Não rejeitamos 

nada, consideramos que esse tipo de experimentação é válida, mas por hora ainda muito verde, embora já 

aconteça, então não fazemos isso fortemente.

Na Companhia das Letras ainda trabalhamos com a perspectiva do autor e editores da mesma 

forma que para o livro impresso. Como comentei na questão anterior, por hora não fazemos.

No exterior, por exemplo, os grandes cases de sucesso acabaram depois de um tempo migrando 

para as editoras e ai receberam propostas comerciais muito vantajosas e ai sim estouraram pra valer.  

Isso de uma forma revela que as editoras possuem know-how não só para trabalhar com textos, mas de 

promoção de livros ainda, mesmo nesse mundo digital. Pode ser que isso mude, mas hoje é fato que 90% 

dos grandes sucessos autopublicados acabam migrando para as editoras quando acontecem. Aqui no 

Brasil isso ainda é uma coisa muito incipiente, não se tem muitos casos de sucesso estrondosos de vendas. 

Mas claro que é papel da editora acompanhar isso de perto para justamente trazer esses autores para o 

catálogo, não dá para dormir no ponto. Isso são coisas que em um médio e longo e prazo vão conviver. E 



não vejo ainda um autor de ficção de boa literatura se autopublicando sem o intermédio de uma editora. 

Acredito que o modelo atual ainda deve permanecer por um bom tempo. Não vejo isso ainda como uma 

ameaça ao mercado editorial como ele é hoje. 

No Brasil ainda estamos começando, mas sem dúvida nenhuma que o advento do livro digital 

mudou os hábitos de leitura. Isso nos EUA representa quase metade do mercado, as pessoas se adaptaram 

a um novo formato, que é muito mais prático a uma série de ocasiões. E se havia uma certa resistência, ela 

foi quebrada. Já na Europa o mercado caminha mais devagar, é um pouco cultural, mas acredito que 

muito em breve o livro eletrônico vai mudar a experiência de leitura e as pessoas vão se adaptar muito 

rapidamente. Quem tem alguma resistência aos poucos vai ceder, pois o livros digital é muito cômodo, 

conveniente, quando precisa levar uma série de livros para outro lugar.

Por enquanto vale lembrar que o mercado digital é muito pequeno. Na editora, por exemplo, não 

chega a 3% do faturamento, então ainda não há um impacto significativo nos hábitos de leitura ou mesmo 

nos padrões de exigência em relação aos padrões dos impressos. Mas aqui no Brasil, sobretudo é 

engraçado porque as pessoas leem em tablets, que não são específicos para a leitura, e há quem diga que 

esse será o modelo perseverante no futuro. Mas para leitura exclusiva de livros, ainda considero a 

experiência melhor do que ler num iPad. No entanto, como nosso mercado não é de leitores contumazes, 

pode ser que o que pegue os leitores por aqui sejam mesmo os tablets, que permitem a leitura como uma 

atividade a mais. No Kindle a experiência é melhor para ler porque é opaco, não cansa a vista, tem uma 

proximidade maior com o papel. 

Já li dados sobre isso, acho que sim, porque ler na tela cansa, mas em uma tela de kindle, com 

tinta eletrônica, cansa menos, a experiência não é significativamente diferente do ler no papel. Mas agora 

dizer se as histórias devem ser mais curtas, não sei. Isso se o formato que se consagrar for mesmo o do 

tablet, talvez. Mas nos leitores opacos a experiência é quase igual. Mas é complicado afirmar que o 

dispositivo vai ter essa influencia tão grande, determinante, na forma do livro. É possível que tenha uma 

influencia, mas vai ser um fator entre outros na mudança das narrativas. Não acho que é um fator-chave, 



isso seria render o conteúdo à forma. Mas acho que é mais voltado ao comportamento das pessoas, a uma 

vida frenética, ai sim, talvez contribua. Mas não o suporte ser o único responsável pela mudança do 

conteúdo.

O novo selo, Breve Companhia está indo por ai, é uma técnica que nos permite essas mudanças 

nas narrativas. É uma coisa muito nova, mas estamos fazendo essas histórias mais curtas, em trechos...

Eu acho que as coisas ainda vão conviver por um período longuíssimo. Ainda está muito longe o 

fim do livro impresso, se ele acabar. Tanto que o mercado de livros digitais ainda é incipiente, mas a 

editora está preparada pra isso, tanto que já estamos com um departamento exclusivo pra isso, pra 

acompanhar as coisas que andam acontecendo e só tende a crescer. A entrada da Amazon no Brasil indica 

que ano que vem terá uma maior relevância no Brasil, a Apple Store já contribui bastante. Então, cedo ou 

tarde vai acontecer e quem dormir no ponto vai sofrer. Hoje estamos fazendo um esforço extra para termos

quase todo nosso catálogo de livros convertidos para o meio digital. Mas isso não significa a morte do 

livro impresso a médio prazo e por isso mesmo temos que fazer um esforço para compreender o livro 

impresso e o livro digital como um mesmo produto, apenas em meios diferentes. Livro é livro, não importa 

o formato. O livro digital é uma nova mídia, mas não uma outra coisa. Esses seriam os aspectos mais 

relevantes na estratégia da editora Companhia das Letras referentes ao mercado do livro digital.

codex

Essa é a pergunta que não quer calar. É muito legal ter esse formato e experimentar coisas novas, 

multimídia, conteúdos audiovisuais, etc. Mas é curioso que isso lá fora, no exterior, não pegou, não vende.  

Há livros lindos, de poesias, com filmes, desenhos, mapas, coisas interativas. Mas não pegaram. Primeiro 

porque são caríssimos de produzir então a margem é muito estreita, mas ainda assim as vendas foram 

muito baixas. No começo as editoras estavam indo para esse caminho, fazendo coisas hiper caprichadas, 

mas agora estão deixando de lado. É curioso. Nós aqui vamos testar algumas coisas, mas não é um 

mercado muito ascendente. Talvez para públicos muito específicos, como professores, livros didáticos, mas 

o que tem acontecido mais é justamente uma simplificação do produto e uma aproximação maior da 

experiência de ler um livro impresso.





























Leitor 1
“Meu contato com esse tipo de leitura acontece no escritório, somente fora de hora, como por ex. agora meio dia, ou 
no final do dia qdo tenho tempo. Não uso equipamentos eletrônicos fora do escritório, do trabalho (ex. note, tablet), 
procuro me desligar um pouco, até pq o telefone já me deixa bastante ligado com as infos instantaneas desse mundo 
corrido, e esporadicamente leio noticia por alí, pelo cel. No máximo respondo mensagens e faço algum contato. Tenho 
por objetivo e meta sair do trabalho e me desligar desse meio, pq acho viciante e pq prefiro fazer a leitura através dos 
meios tradicionais, prefiro me abastecer assim. Gosto da textura dos livros, das revistas e dos jornais, acho bonito 
(apesar que o jornal o cara se suja todo...rsrs). Sem contar que no meio tradicional, numa revista impressa por 
exemplo, não canso tanto as vistas, os olhos, pelo menos tenho essa sensação. Gosto de ter os livros na prateleira tbm, 
até pq as infos ficam alí do lado, guardadas, organizadas e sei q não vou perder o arquivo. Não é aquela coisa 
descartável.” 

Leitor 2
“Prefiro ler no papel mesmo, por questões particulares que envolvem a sensibilidade no momento da leitura. Mas 
nada me impede de fazer a leitura digital. Por conta da faculdade acabo por fazer muito uso dela e acho correta, pois 
é ecologicamente de acordo. Um ponto forte acho que é o uso dos kindles, que são mais semelhantes a um livro, foram 
feitos apenas para isso, e mais práticos. No computador, propriamente dito, não acho que a leitura seja muito 
agradável, principalmente se for muito longa.”

Leitor 3
“Eu não tenho tablet. Li algumas vezes revistas nos tablets de amigos meus e achei interessante. No computador 
normal mesmo, eu até leio, mas só acho interessante quando é no mesmo modelo do documento físico, tipo o site da 
Veja, que disponibiliza as revistas como elas são mesmo, no arquivo digital. Quando é livro, eu acho mais chato de 
ler. Prefiro o tradicional. Acho que as pessoas tendem, cada vez mais, a aderir esse tipo de leitura, mas não acredito 
na história de que, por conta disso, o livro normal irá acabar, porque é muito boa a sensação de ter o exemplar pra 
guardar. Creio que, embora haja a facilidade do digital, há aspectos que não podem ser substituídos.”

Leitor 4
“Eu coloquei uns livros no ipad, mas nunca consigo ler porque me distraio com outras coisas.”

Leitor 5
“Comprei um e-book, mas acho difícil de mexer. Nunca consigo fazer os livros ficarem ali, sempre dá problema na 
compra, eu acho, e ele sempre expira quando chega na ultima página (o que eu achei péssimo).”

Leitor 6
“O brilho de uma tela como a do ipad é horrível para ler por muito tempo. Até 20 minutos dá para aguentar, o tempo 
ideal para se ler uma matéria de revista, jornal ou artigo de site. Esses leitores monocromáticos com e-ink são bem 
legais para livros. É mais prático e já é (um pouco) mais barato do que livro impresso.”

Leitor 7
“Eu comprei livros didaticos para Kindle alem de ler diversos artigos cientificos de revistas e jornais cientificos pelo 
tablet. Eu gostei muito do uso e facilidade por diversos motivos 1) hypertexto, que facilita muito a leitura e 
compreensao mais profunda de conceitos 2) design facilitado, permitindo zoom, ampliacao, reducao do texto 3) 
facilidade no transporte, podendo ter os livros e materiais de referencia em todo lugar que eu vou carregando 
somente um aparelho de 400g. O ponto fraco principal da leitura digital eh a superficialidade com que a leitura 
muitas vezes eh feita por algum motivo a internet, e-books, artigos em pdf sao mais facei de se ler rapidamente sem 
profundidade, ou de pular paragrafos para chegar no ponto que queremos com rapidez. Essa facilidade e rapidez 
acabam tirando um pouco da profundidade da leitura e até mexe com a concentracao com que lemos. Nos EUA existe 
um comercio muito grande de livros impressos e digitais, atualmente a maioria das pessoas tem ou um kindle ou tablet 
e leem diversos artigos digitalmente acredito que em pouco tempo pelo menos uns 30% ou mais dos livros 
comercializados nos EUA serao digitais e com o tempo essa porcentagem vai aumentar e estabilizar em uns 70% 
75%. nao eh questao de se desapegar do livro impresso, o acesso a essa tecnologia é mais facil aqui no brasil a 
maioria dos e-books nao podem ser vendidos por causa de copyright que só são disponiveis para moradores dos EUA 
com IPs americanos eu acredito que a partir do momento que os problemas de copyright forem resolvidos e lojas 



como a Amazon possam fazer negocios com clientes brasileiros, a venda de livros digitais vai aumentar com o ritmo 
americano claro, levando em consideraçao a diferença na clientela dos dois paises (existem mais habitantes nos EUA 
e mais desses habitantes leem livros).”

Leitor 8
“Minha experiência com a leitura digital não é tão ampla quanto poderia ser (e eu gostaria que fosse). Leio 
regularmente artigos de revistas científicas, dissertações e teses no computador que têm a extensão .pdf, através do 
programa Adobe Reader. O problema é que eu não consigo ler no computador tanto (e tão bem) quanto eu leio no 
papel pois a leitura em telas de LCD não é muito confortável (devido à iluminação e ao contraste). Por isso, quando o 
texto é muito importante eu geralmente imprimo e leio no papel – assim eu “rendo mais”. Eu tenho certeza de que 
teria mais experiência com a leitura digital se eu comprasse um leitor digital (e-reader) com tela de e-ink. Essas telas, 
como são feitas especificamente para a leitura pois “imitam” o contraste do papel normal, facilitam e melhoram a 
qualidade da leitura. Eu penso muito em comprar um e-reader porque, como leio muito, esse aparelho tornaria mais 
prática a minha experiência com a leitura – considerando que eu poderia carregar uma quantidade muito maior de 
livros digitais dentro dele do que eu jamais poderia carregar de livros físicos – e diminuiriam meus gastos com 
impressão. O que me impede de comprar tal aparelho é seu preço elevado e o fato de os e-readers comercializados no 
Brasil (por exemplo, o Positivo Alpha) não terem uma qualidade tão boa quanto alguns comercializados no exterior 
(como o Kindle) e custarem, às vezes, até mais caro do que os estrangeiros. Pontos fortes: A praticidade do 
armazenamento – no caso dos e-readers – e o custo mais baixo em relação aos custos dos livros físicos. Pontos 
fracos: A dificuldade de leitura em telas de LCD e o preço elevados dos e-readers. Opiniões: Acredito que a leitura 
digital seja uma ótima forma de universalizar mais o conhecimento, uma vez que os e-books são mais baratos do que 
os livros normais e que há diversos títulos em domínio público que podem ser baixados para computadores sem custo 
nenhum. Como a inclusão digital está em franca expansão no Brasil, creio que a leitura digital possa ser uma 
ferramenta de inclusão cultural facilitada pelo maior acesso a computadores e internet. Sugestões para o futuro: 
Deveria haver um maior investimento, por parte das indústrias brasileiras, na fabricação de bons e-readers com e-
ink, que tenham preços compatíveis com o mercado internacional. Outra sugestão é que as editoras brasileiras 
ampliem bastante o catálogo de livros disponíveis para compra na forma de e-book e que este catálogo possa ser mais 
facilmente adquirido em livrarias (físicas e virtuais).”

Leitor 9
“Minha experiência com leitura digital foi um caminho sem volta, pois desde que li meu primeiro livro no iPad acabei 
viciando. É muito mais prático e ótimo pra ler, principalmente, em lugares escuros. Eu, por exemplo, comecei com a 
biografia do Steve Jobs que é um livro de 500 páginas e levar esse livro pra lá e pra cá é uma mão! No iPad, não 
importa a quantidade de páginas, o peso é o mesmo! Esse é um dos pontos positivos, além de poder ler sem qualquer 
luz ambiente, pois a própria tela se encarrega disto! Eu recomendo a experiência!”

Leitor 10
“Minha experiência é ótima! Comecei a ler no formato digital através de um mp4 e viciei. Entrei no mundo dos 
smartfones apenas pq a tela é maior. Nunca comprei um livro de um serviço pago, mas o principal problema ao ler 
com android através de leitores genéricos, é que o texto fica todo sem formatação. A principal vantagem, para mim, é 
ter uma pequena biblioteca sempre comigo. Com títulos caros, ou difíceis de encontrar. Leio no bus/trem/filas em 
qualquer lugar. Outra coisa que gosto, é de poder utilizar a busca e encontrar frases ou trechos para relembrar. 
Sugestões para o futuro: Fontes específicas para conforto de leitura em telas de smartfones. Esquecer aqueles efeitos 
de folha de papel que alguns programas insistem em utilizar.”

Leitor 11
“Minha experiência com os e-books é quase que completamente no computador, mas o desejo de comprar um kindle 
sempre bate (meu irmão tem um, acho fantástico). Acho que o epaper fez um link muito importante para a leitura de e-
books, não consigo ler em outras telas por muito tempo (uso e-books só para consultas em trabalhos, etc). Conheço 
gente que lê em celular, iPad, mas acho que é muito mais uma leitura 'tampa furo' (ou uma consulta rápida mesmo) 
do que aquela coisa pesada que é pegar um livro, sentar num canto e passar a tarde lendo (quase um AngryBirds de 
gente culta). Aí que tá o bom do e-book, ele é multi plataforma. Com tanto gadget, tu tá sempre com tua biblioteca. Se 
tu precisar ler mesmo, tu vai carregar teu leitor de e-book. Se precisar consultar, tirar uma dúvida, ler na fila do 
consultório, só puxar no celular. Livro acaba se confundindo com próprios programas de computador, sites de 
notícias, etc. Tudo parece que caminha junto. Ainda tem aquela mesma discussão de CDs, Vinil, etc. O meio está 
mudando, e nenhum deles tá totalmente morto. Cada um tem sua vantagem, e cada um já pode escolher qual meio 
adotar. Comprar o livro físico, pra enxer um armário, ou ir transferindo tudo para o meio digital já? Eu mesmo tenho 
minhas dúvidas. Gosto do livro impresso, das cores (que o epaper ainda não reproduz, mas logo vai) de folhear, mas 
sei que tudo é quase uma tradição, e os problemas de interface que encontramos hoje logo vão ser pontos fortes de e-
books. Os poucos gramas de um leitor de e-books também são muito atraentes quando se precisa levar uma pilha de 
livros para a faculdade. Mas coisas simples, que sempre fazemos ao trabalhar se tornam mais complicadas, como  
colocar livros lado a lado, empilhar páginas importantes de diferentes autores, fazer 'recortes'.”



Leitor 12
“Hoje, cerca de 90% de tudo que leio é utilizando algum dispositivo digital, seja ele meu tablet (iPad), computador, 
ou celular. Fiz meu TCC sem retirar um livro sequer na faculdade. Utilizei apenas os que já tinha em casa e aqueles 
que comprei/baixei no iPad. Há um bom tempo que acompanho feeds sobre tecnologia e design. Isso acabou 
moldando um pouco a forma como eu obtenho a informação. Eu não consigo por exemplo, pegar um livro e ler ele de 
forma linear, sem interrupções. Estou sempre lendo vários livros ao mesmo tempo. Leio trechos de um, trechos de 
outro e dificilmente finalizo 100% algum deles. É justamente aí que o iPad se encaixou no meu hábito de leitura. Sou 
um comprador compulsivo de livros, especialmente de design. Tenho vários deles na minha estante, mas dificilmente 
saem de lá. Com o iPad tenho eles sempre à mão, seja numa viagem, indo pra aula, ou descansando no final de 
semana. Essa é ao meu ver a principal vantagem: a portabilidade. Gosto também do iPad pela facilidade de encontrar 
o significado daquelas palavras que não conheço. Basta segurar o dedo pressionado sobre ela. Na Amazon é possível 
encontrar preços bem abaixo das edições impressas, o que é sempre bom. Os feeds seguem sempre presentes na minha 
rotina, e normalmente utilizo o Flipboard para iPad para ler eles. O maior problema ainda é a legibilidade da 
tipografia, e a leitura em ambientes muito iluminados. Ainda não tive a oportunidade de testar o novo iPad Retina 
Display ou então um leitor com tecnologia e-ink (como o Kindle).”

Leitor 13
“Como não possuo nenhum leitor digital, minha experiência neste assunto é pequena. Nas poucas vezes em que 
utilizei tablets para leitura (mais especificamente o ipad e o kindle), achei bom. No ipad, cansei um pouco com a 
luminosidade após determinado tempo e achei a bateria fraca, principalmente quando comparado ao kindle. O ipad 
se destaca pela tela colorida, o acesso a internet e o movimento de “virar a página” que se assemelha muito ao livro. 
Já o kindle me pareceu mais adequado para leitura, já que sua tela funciona como uma página mesmo (sem 
iluminação). Gostei muito da durabilidade da bateria e da leveza do produto. A única questão que me atrapalhou foi o 
fato de não possuir touchscreen (era o modelo mais simples) e as propagandas que aparecem seguidamente. Para 
mim a leitura digital é algo excelente, principalmente pela leveza e praticidade dos tablets que permite levar diversos 
livros em qualquer lugar. Isso é algo importante já que hoje todos aproveitamos o tempo da melhor forma possivel, 
seja lá onde for.”

Leitor 14
“Como sou Analista de Sistemas, trabalho praticamente sempre em frente ao computador. Leio muito material digital, 
como sites, forum, artigos técnicos e pesquisas sobre tendências de mercado e novas tecnologias, porém quando o 
assunto é leitura de e-books, revistas ou algum material mais técnico e extenso, a leitura torna-se cansativa e 
consequentemente desmotivante a longo prazo. Isso porque as telas de computadores, tablets, note-books possuem 
reflexos e brilho excessivo para a leitura. Já experimentei a leitura através do Kindle da Amazon e achei simplesmente 
perfeito. Muito semelhante à sensação de ler um livro impresso. Como pontos fortes estão o custo de aquisição dos 
materiais em formato digital, a ausência de frete (tempo de recebimento do material quando impresso) e 
armazenamento. Como pontos fracos podemos citar a necessidade de um equipamento como o kindle, tablet ou 
computador para o acesso à informação digital, que apesar dos preços estarem reduzindo, grande parte da população 
não têm como adquiri-los. Outro ponto fraco são os vários formatos dos conteúdos digitais, ou seja, doc, pdf, ePub, 
etc ... que muitas vezes precisam de sistemas operacionais, softwares ou equipamentos específicos para podermos 
visualizar. Como essa é uma preocupação global, já estão sendo produzidos materiais com padrões abertos, gratuitos 
e que poderão ser consumidos de qualquer equipamento. Espero que possamos ainda ver um tablet com configuração 
de tela (brilho e opacidade) para as mais variadas formas de consumo de conteúdo. Mas ainda não vi nada 
relacionado mas sou bastante otimista pelo fato da tecnologia estar avançando a passos largos.”

Leitor 15
“Minha experiência com a leitura digital se restringe a ler no iphone e no computador, porque não tenho ipad. Meu 
hábito diário é ler meus feeds no Google Reader, acho que fico ao menos uma hora por dia fazendo isso, em casa ou 
no trabalho. O iphone eu uso no ônibus e as vezes leio notícias no aplicativo O Globo, que tem mais notícias da 
cidade que eu moro. Tenho até vontade de ter um ipad para assinar revistas como a Wired, que tem uma edição 
digital impecável. Não costumo ler livros na tela, somente artigos e trechos de livros, no Google Books, que eu esteja 
pesquisando. Gosto muito de ler no computador porque tenho costume de salvar e catalogar aquilo que acho 
interessante ou que possa me ser útil no futuro. Salvo meus links no Del.icio.us, desde 2006, então tenho uma boa base 
de informações alí. Não gosto de acessar muita coisa pelo celular porque tenho hábito de abrir muitas abas, para ler 
depois e no celular não rola isso muito bem.”



O CÓDIGO DA VINCI



Sábado, 16 de março

Há alguns dias li no IPad o livro "O Lado Bom da Vida". Gosto de ler livros de filme como é o caso desse. 
Gosto de ler o livro primeiro e depois ver o filme. Eu baixei dois aplicativos iBooks e da Saraiva, tem vários 
livros grátis, baixei alguns que estão salvos no meu IPad. O Lado Bom da Vida eu paguei. Depois disso tentei 
ler um impresso que era a biografia da Oprah – livro físico de papel –, muito chato, não consegui ler até o 
fim. Então hoje comecei a ler Fazendo Pose mas estava devagar, também não fluiu. Minha rotina de leitura 
varia muito, em casa, à noite, geralmente deitada na cama.

Domingo, 17 de março

Domingo passei o dia em função de acabar o livro Fazendo Pose que eu tava "empacada" na leitura. 
Eu achei que ele era uma coisa e era outra. Achei que ia contar história de uma mulher recém casada e a 
relação dela com a ioga. Mas focou muito mais na ioga, com grandes explicações sobre o assunto e achei 
chato. Comecei a ler do meio pra frente, pulei todas as partes que falavam da ioga e li as partes que 
falavam da vida da personagem. Finalmente acabei, tenho uma neura de que eu tenho que ler os livros até 
o final, tem que ser muito ruim para eu abandonar, inclusive tenho uma lista de todos os livros que li nos 
últimos 10 anos. E tem uma regra, só vai para lista o que eu leio até o fim. Achei o final sem graça desse 
livro da ioga.

Segunda, 18 a sábado, 22 de março

Segunda e Terça briguei comigo mesma e comecei um novo livro de papel, mas eu estava muito 
distraída com jogos no celular e redes sociais. Olhei dois vídeos de assuntos que interessam para o meu 
trabalho. O livro que comecei foi Querido John uma literatura popular, um romance que já começou 
dramático. Pelo jeito a mocinha e o mocinho no momento estão separados e sofrendo. Eu tenho ipad e 
iPhone e ainda leio livros de papel então ontem pesquisei e baixei umas opções de aplicativos de 
produtividade e vou tentar começar a abandonar o papel e me organizar só no ipad.

Segunda-feira - dia 18 de março

Nos últimos dias não tenho tido muito tempo pra leitura. Minhas leituras têm se restringido 
praticamente às leituras de blogs que acompanho. Felizmente essa semana pude retornar ao livro Mobile 
Usability de Jakob Nielsen e Raluca Budiu. Comprei esse livro na Amazon há algumas semanas, com um 
preço 30% menor do que a versão impressa, e pude baixá-lo instantaneamente. Na única ocasião que 
comprei livros impressos na Amazon, tive que esperar 45 dias para estar com eles em mãos, uma 
eternidade.

Eu havia começado a leitura utilizando o aplicativo do Kindle no meu iPhone, no entanto hoje resolvi 
utilizar meu iPad (1ª geração). Ao carregar o livro, esperava encontrá-lo sincronizado com o iPhone, mas 
não foi o que aconteceu. Ele estava numa página diferente, então tive que utilizar a barra de rolagem no 
rodapé pra procurar o trecho onde havia parado. Depois de resolvido, voltei à leitura que, diga-se de 
passagem, é uma ótima referência pra quem trabalha com desenvolvimento para dispositivos móveis.

Como rotineiramente, fiz a leitura no meu quarto, à noite, deitado na cama e com a luz apagada. Pra 
mim essa é uma das vantagens dos dispositivos digitais, eu me sinto mais confortável manuseando o iPad 
do que um livro impresso. Preciso de apenas uma mão para manuseá-lo e, por vezes, nenhuma. 
Simplesmente apoio ele utilizando a capinha e volto a tocá-lo apenas pra trocar de página ou fazer alguma 
marcação.



Faço leituras de estudo e trabalho. Atualmente estou estudando inglês, então aproveito meus momentos 
de leitura para aperfeiçoar meu vocabulário. Cerca de 95% dos livros que leio estão em inglês. 
Normalmente vou fazendo notas com a tradução das palavras que não conheço. Fiz várias durante a 
leitura. Utilizo o próprio dicionário incluído no aplicativo Kindle (ou no iBooks) do iPad e iPhone e acho 
ele extremamente valioso. Seria inviável fazer isso, tendo que ficar procurando em um dicionário 
convencional, ou mesmo, tendo que parar para pesquisar no Google. O dicionário está em inglês, então 
algumas vezes não consigo identificar o significado de uma palavra, nesse caso eu simplesmente sigo em 
frente. Essa noite eu criei notas em praticamente todas as páginas. Em algumas noites eu chego a fazer 
duas ou três notas em cada mágina.

Durante a leitura eu também fiz algumas marcações de trechos que eu achei importantes. Eu gosto 
particularmente de um recurso que mostra trechos que foram marcados por outros usuários. Normalmente 
presto mais atenção nesses trechos e acabo marcando também. As marcações, são algo que gosto no 
iPad/iPhone. Eu nunca fui capaz de fazer marcações nos meus livros impressos. Me assombra a ideia de 
saber que jamais poderei apagá-las depois, mesmo que isso não faça nenhum sentido. Gosto de mantê-los 
"limpos" sem riscos, marcações, ou qualquer outra mudança.

Uma coisa particularmente me causou um certo descontentamento, a densidade dos pixels na tela. 
Utilizei o iPad durante muito tempo como principal fonte de leitura digital, e o tamanho dos pixels nunca 
foi um problema.  Mas depois de adquirir meu iPhone e ter o primeiro contato com uma tela retina display, 
essa percepção mudou. Parece que a experiência de leitura no iPad perdeu um pouco o sabor, ela ainda 
cumpre o papel em algumas ocasiões, mas o hoje o iPhone é o "main device" para as minhas leituras. Eu 
já pensei inclusive em comprar um iPad Mini, mas fiquei um pouco cético ao saber que a tela dele não é 
retina, mesmo tendo uma densidade de pixels maior que meu iPad.

Depois de terminar o capítulo 2, decidi parar. Abri então o aplicativo Flipboard no iPhone para fazer 
uma varredura e ver se encontrava alguma informação de meu interesse. Faço isso pelo menos duas vezes 
por dia. Blogs de tecnologia/design se tornaram parte importante da minha rotina. Eu percebo claramente 
uma mudança nos meus hábitos de leitura. Dificilmente começo um livro e o termino de forma linear. 
Normalmente leio trechos de um livro, trechos de outro e vou navegando entre eles. Muitas vezes fico 
indeciso sobre qual leitura fazer. Depois de ficar cerca de 1h zarpando pelos artigos, resolvi ir dormir, já 
passava da 1h.

Terça-feira - dia 19 de março

Comecei o dia com uma notícia que me deixou tentado: a Amazon começara a vender o Kindle 
Paperwhite no Brasil. Há tempos tenho vontade de comprar um modelo que utilize e-ink. O Paperwhite 
parece o "fit" ideal para as minhas necessidades. Tem uma densidade de pixels alta, uma iluminação 
auxiliar que permite ler no escuro, é leve e não tão caro. Estou bastante tentado a adquirir um. O único 
porém é que estou poupando dinheiro para a minha viagem em julho, e também sei que na Austrália irei 
conseguí-lo com um preço mais acessível do que no Brasil, então talvez acabe esperando um pouco mais. 
Terça é dia de futebol, então nada de leituras. :)

Quarta-feira - dia 20 de março

Durante a manhã eu comecei uma classe de inglês com uma nova professora. Ela traçou um perfil pra 
identificar meu nível, o que eu gostava e o que não gostava. Acabei introduzindo o assunto sobre minhas 
leituras no iPad/iPhone, como utilizava ela pra aumentar meu vocabulário. Incrível como muitas pessoas 
ainda não conhecem os benefícios que a leitura digital pode oferecer frente aos livros impressos. Muitos 
criticam, acham que é mais caro, que é cansativo para os olhos, mas nunca tiveram contato com um iPad, 
ou tampouco sabem o que é e-ink. Enfim, acho que os livros digitais oferecem muitas vantagens, inclusive 
pra natureza. Minha professora, por exemplo, ficou bastante impressionada com o que viu.

À noite comecei a ler um novo livro, incentivado pela minha própria professora: Robson Crusoe, um 
clássico da literatura mundial. Fiquei lendo durante cerca de 1h, deitado em minha cama, utilizando o 
iPhone. O problema é que o vocabulário é muito complicado pra mim, acabo parando muito pra procurar 
o significado de novas palavras e a leitura não flui.

Logo quando comprei o iPad, há dois anos, baixei uma série de livros famosos da internet, sem pagar. 
Não é algo do qual me orgulhe, mas na época era difícil encontrar esses livros pra comprar em lojas 
brasileiras, ePub não era um formato que chamava a edição das editoras. Além disso, era comum 



encontrar títulos ePub com preços iguais ou até maiores do que as respectivas obras impressas, o que é um 
abuso. Não tenho ideia de quanto os custos de impressão e distribuição representam numa obra impressa, 
mas acredito que esse valor seja de cerca de 20%, valor que deveria ser descontado no preço das obras 
digitais, mas não é o que acontece. Muitas vezes pela ganância das editoras, ou pelas taxas abusivas 
cobradas pela Apple pra vender as obras na sua loja virtual, os altos preços acabam freando a 
disseminação das obras digitais. A Amazon parece uma excessão nesse contexto, brigando com as editoras 
por preços mais baixos.

Quinta-feira, 21 e Sexta-feira, 22 de março

Tive um dos meus projetos antecipados pra sexta, então a correria foi grande. Não consegui nem tocar 
em qualquer um dos meus livros. A única coisa que consegui foi dar uma passada rápida pelos meus feeds. 
Essa semana foi uma semana triste nesse sentido, com o anúncio de que o Google Reader vai ser 
descontinuado.

Livros lidos:
31/07 Me before You - Jojo Moyes  385 p. 

01/08 - 02/08 Hopeless - Colleen Hoover  488 p.

03/08 On Dublin Street - Samantha Young  415 p.

05/08 Pushing the Limits - Katie McGarry 406 p.

06/08 Tangled - Emma Chase 254 p.

07/08 The Edge of Never - J.A Redmerski  485 p.

08/08 Will & Will - John Green & David Levithan 338 p.

09/08 - 10/08 O oceano no fim do caminho - Neil Gaiman* 180 p.

11/08 Playing for Keeps - R.L Mathewson  225 p.

12/08 - 13/08 Slammed - Colleen Hoover  352 p.

14/08 - 15/08 Point of Retreat (Livro 2 de Slammed) - Colleen Hoover  320 p.

16/08 This Girl (Livro 3 de Slammed) - Colleen Hoover 305 p.

17/08 - 18/08 Divergente - Veronica Roth* 365 p 

19/08 - 20/08 Insurgent - Veronica Roth 544 p.

21/08 Into the deep - Samantha Young  315 p.

22/08 The Mortal Instruments - City of Bones - Cassandra Clare 485 p.

23/08 (lendo ainda) The girl you left behind - Jojo Moyes e to lendo paralelamente Motorcycle Man da Kristen Ashley  
548 p. / 412 p.

*livros que li em português nesse período

Eu separei por datas para facilitar a tua vida haha e na verdade, como ja falei, resolvi criar uma lista 
de livros lidos em 2013 e a tua pesquisa só colaborou para isso. Nesse período eu continuei com o ritmo 
anterior, lendo em média um livro por dia. E não, eu não passo O DIA lendo - muitas pessoas perguntam, 
mas a verdade é que eu leio das 8h-8h50 antes de ir pra academia, e depois pego lá pelas 19h e fico até 
1h30-2h lendo. Se o livro me prende HORRORES, eu pego ele de tarde, mas geralmente faço outras coisas. 
E de noite, quando sei que vou sair, pego de tarde. Não tenho muito horário específico, tirando a manhã, 
nesse período do café que eu religiosamente leio durante uns 40-50 minutos pré academia/pilates. Eu 
realmemente leio rápido. Costumo brincar que não tenho nenhum major talento: não canto, não atuo, 
nunca fui boa em esportes mas eu sei ler como ninguém haha. Desde que eu comecei a ler com 3 anos eu 
não parei mais. Meus pais, avós e dindos sempre foram grandes incentivadores. Minha mãe me contou que 
ela listou meus livros com 3 anos e eu tinha 350 haha, dá pra ter uma ideia do quão "literária" é minha 
família. E como dá pra ver - coloquei paginação mais por curiosidade - o número de páginas é irrelevante. 



Eu leio em um dia um livro de 500 páginas e levo 2 pra um de 180, isso depende muito do que eu tenho pra 
fazer no dia.

Todos os livros foram lidos no Kindle, mas preciso dizer que ontem (23), na correria da viagem, eu 
acabei esquecendo o Kindle em casa e quase surtei. Se não fosse minha amiga me dizer que era um 
absurdo voltar pra casa no meio da chuva, que eu gastaria dinheiro e perderia o ônibus, eu teria tentado 
haha. Mas nada como a nuvem. Eu usei minha app do Kindle e li pelo meu celular. O tamanho não é muito 
diferente , tenho um galaxy Note 2 haha - então tudo oka. Só odeio que gasta MUITA bateria e não 
entendo exatamente o porquê. Enfim, em todas as outras ocasiões eu li pelo Kindle mesmo. Levo ele 
comigo pra tudo, ele jamais sai da minha bolsa - mentira, esqueci ele pela primeira vez agora e to até 
agora chateada. Meus pais também tem kindle, igual ao meu, e queriam me emprestar mas fiquei com
medo de perder os dados deles e continuo lendo meus 2 livros no celular. 

Leio bastante na manicure, antes, durante e depois. E também no taxi/lotação. Lia bastante quando 
pegava bus pra ir pra Uni. Quando ia de carona com amigos minhas leituras sofreram um pouco, mas de 
bus eu sempre dava uma lida. Infelizmente eu não lia com a mesma frequência pq tinha que ler artigos, 
trocentos livros acadêmicos, escrever a dissertação, então essa minha lista atual não é muito comum pra 
mim. Esse ano, definitivamente é o ano em que mais li. Essa média é a mais alta nos meus 23 anos, mesmo 
tendo lido bastante a vida toda. Não estar trabalhando nem estudando - to esperando resultado de 
doutorado, numa fase meio limbo - com certeza ajudou no crescimento das minhas leituras for fun. E como 
te falei antes, o upgrade do Kindle Paperwhite também foi essencial pras minhas leituras. Tanto o 
touchscreen como a luz própria melhoraram muito o gadget. Era terrível ficar digitando naquele teclado 
péssimo. E a luz própria é uma mão na roda. Mal usava meu kindle antigo, preferia o ipad. Agora eu nem 
sei mais o que é ipad pra ler. Meu Kindle virou extensão do meu corpo.

Quanto aos livros que to lendo, podes ver que é basicamente tudo Young Adult novel, em inglês. A 
maioria é drama, alguns um mashup de soft porn - bem melhores que 50 tons de lixo - e romance. E 
dystopian adventures que adoro, numa linha Hunger Games. Eu não costumo reler livros. Só fiz isso com 
Harry Potter, mas eu adoro TANTO Mortal Instruments que reli City of Bones por causa do filme que 
estreou essa semana. 

Eu costumo ler deitada na maior parte do tempo. Ou então sentada e mudo de posição trocentas vezes 
por motivos de dor nas costas. Toda manhã é uma aventura pq acho que vou derrubar café no kindle mas 
até hoje deu tudo certo. Não gosto de misturar comida e gadget mas ler durante o café virou hábito e não 
consigo modificar. Ultimamente consegui adquirir o hábito de ler escutando música e venho fazendo isso 
com mais frequência. Além de relaxar, eu comecei a fazer playlists pros livros haha o que ter tempo não 
faz com as pessoas né?!

Eu continuo comprando - apesar de muito pouco - livros físicos mas esse ano to lendo bastante no 
Kindle, bastante mesmo. Eu ja lia pelo kindle em 2011 qd comprei a primeira versão, mas não gostava 
muito porque além de não ser touchscreen, não tinha luz própria. Em 2011-2012 eu lia bem mais no ipad, 
na app do kindle, e também livros físicos e até mesmo na app do iphone/android (mudei de telefone e como 
o note 2 tem a tela BEM maior que a do iphone, curtia mais ler nele qd esquecia o kindle). Já esse ano, 
desde que comprei o Kindle paperwhite eu não fico nem um dia sem ler. Levo ele sempre na bolsa comigo 
e leio em praticamente todos os lugares que vou e preciso esperar: manicure, médico, café, viagem, etc. 
Desde que acabei o mestrado tava tão aliviada em parar de ler artigos/livros acadêmicos que tinha uma 
lista interminável de YA novels pra ler, e li/to lendo muita coisa que adoro, sagas, romances, dramas, 
thriller, poesia; sou fã de basicamente todos os estilos literários existentes. 

Sem sombra de dúvidas a grande mudança na minha vida de leitora foi ter um kindle com luz própria 
haha. Ele é logicamente muito mais leve e mais adaptado que o ipad, cansa menos, pesa menos, não tem 
cor; além disso a bateria dura consideravelmente, apesar de não durar 1 mês nunca, na verdade nem uma 
semana dura na minha mão pq leio constantemente e to sempre usando a luz dele. Até pouco tempo eu 
tinha uma política - bem discutível diga-se de passagem - de não baixar livros. Eu já baixo horrores de 
séries e filmes e queria manter os livros numa espécie de pedestal, mas eu tava tão alucinada lendo - eu 
leio bem rápido, sempre li, tenho costume desde criança - e não queria empobrecer, então comecei a 
baixar alguns livros, especialmente os mais bobos: romances e dramas pop porém mal escritos haha. Ah, 
acho válido lembrar também que eu leio em inglês. Até tento ler em português - Divergente foi um que li -
mas as traduções me incomodam horrores então eu prefiro ler tudo em inglês mesmo, além de ser mais 
barato, é "original" sem traduções bizarras de termos e até mesmo nomes de personagens.



Eu leio em qualquer lugar, mesmo, mas o lugar que mais leio é em casa. Leio todos os dias, e quando 
fico obcecada por um livro eu leio extremamente rápido. Como to num momento "entremeio", limbo da 
vida, sem emprego, esperando resposta de doutorado, eu tenho tempo e leio um livro por dia praticamente. 
Li as saga The Mortal Instruments e The Infernal Devices em 12 dias, e são 8 livros haha 

Uma das coisas que me chama atenção com o kindle é que pra nós fãs de livros, a vida é facilitada 
terrivelmente pq com um toque tu compra o livro. E eu não tenho controle algum, então to sempre 
comprando o tempo todo. Outro aspecto importante é que a qualidade de leitura pode facilmente cair 
bruscamente pq nos livros indicados pelo site, sempre aparecem as histórias (fanfics travestidas de livros) 
mais baratas. Então nós leitores, facilmente nos deixamos levar pelo preço maravilhoso - 0.99 dolares, 
1.99 - e acabamos lendo muita porcaria. Eu não costumo deixar livro pela metade, se comecei acabo, mas 
as vezes é puxadíssimo tamanha porcaria.

Querido diário de leitura para a Ingrid

31/07 - Vou me apresentar para você, querido diário. Não sabes, mas sou uma pessoa com uma vida 
bastante agitada e sem rotinas muito certas. Fui convidada a participar de uma pesquisa sobre leitura 
digital e tenho que ter pelo menos 15 entradas. Fiquei preocupada se conseguiria ter tanto assunto assim. 
Vou fazer o que posso. Sabe que boa parte do meu trabalho envolve leituras. Tenho o hábito de ler no 
computador trabalhos de alunos e alguns artigos. Quando preciso ler artigos em pdf, gosto de sublinhar as 
partes que me interessam. Baixei um programa para fazer isso, mas não acho muito fácil fazer isso no 
computador. Ele duplica o arquivo e depois fica dificil organizar a vida. A tela do computador às vezes me 
incomoda, então, imprimo o que eu preciso em papel. Mas, tudo mudou desde o momento que eu comprei 
meu primeiro ipad. Passei a usá-lo para ler pdf e comprar livros no kindle (meu primeiro app digital). 
Recentemente, baixei o kobo, então posso comparar minhas práticas de leituras nos dois. Caso lhe 
interesse, também costumo ler revistas digitais também. Assino a carta capital e leio quando consigo, às 
vezes com semanas de atraso :S

01/08 - Bed time! Resolvi ler até ter sono, o que não deve demorar muito para chegar. Comecei a ler 
um livro no app kobo as  23:15 e parei as  23:40. Livro de contos. O bom de ler no ipad é que não precisa 
deixar a luz do abajur acesa e atrapalhar a pessoa que está ao teu lado. Não costumo ler muito nesse 
aplicativo. Comprei um livro em português pela livraria cultura e resolvi experimentar a leitura no app. 
Meu ponto de comparação é o kindle, que eu uso mais. O kobo é mais sensível ao toque para virar a 
página, então é irritante ter que encontrar a página que estava lendo a cada vez que sem querer se encosta 
na tela. Pela primeira vez na minha experiência de leitura, o aplicativo travou, tive que fechá-lo e entra 
novemente. Parece que ele sabe que eu estou fazendo parte de uma pesquisa :) Isso só serviu para 
aumentar minha raiva. Quase parei de ler, mas resolvi seguir em frente só porque podia escrever mais no 
diário. Os apps para leitura digital trazem funcionalidades interessantes, como o uso de dicionários. Até 
agora, meu kobo só fala inglês e eu não sei por que. Acho que essa função facilita o aprendizado e é muito 
importante para ser usada em escolas. Já procurei na internet como resolver esse problema, mas não 
achei nenhuma resposta. Já pensei em ir até a loja para tentar arrumar isso ou até mesmo ligar para o 
suporte. Sempre que acontece isso é num horário que está tudo fechado. Depois, acabo esquecendo. Li 
algumas páginas do livro. Já tinha ajustado as configurações da página. Prefiro ler com a pagina em 
sépia. Não mexi na fonte, porque a publisher default me agradou. Ajustei o brilho da tela para não deixar
o quarto muito claro. Usei o marcador para indicar a página que parei de ler, que na verdade não pode 
ser chamada de página porque não tem um número claro. se mudar o tamanho da fonte, muda o 
dimensionamento e o número da página. Quando fui parar de ler, saltou um badge "night rider". fez um 
barulho escandaloso que chegou a me assustar. Fui  descobri onde desligava o som do negócio. não foi 
fácil de achar.

08/08 - Bed time! Resolvi ler um livro para aprofundar meu vocabulário na lingua inglesa de pavavras
e assessorios ligados a alimentação Li das 23:00 as 23:30 um livro comprado na kindle store. Amo essa 



loja pela praticidade de compra e baixar o livro. Vi a referencia em um blog, entrei no site, vi o preço e 
comprei. Acho que as minhas compras por impulso de livros aumentaram consideravelmente depois dos 
livros digitais. No kinde usei basicamente as funções de alterar a confugiração da página, sublinhar partes 
do texto interessante, procurar o significado da palavra no dicionário e a imagem no google (é o máximo 
poder fazer isso). Estava aprendendo sobre utensilios domésticos necessários para o bom funcionamento 
de um cozinha. Quis fazer uma lista das coisas que eu não tinha em casa. Queria copiar o nome e colar 
num bloco de notas. É uma função que me fez falta. 

10/08 - neste dia só li revista digital. Não sei se interessa, mas como tenho que ter 15 entradas, resolvi 
escrever. A carta capital usa vários recursos nas páginas, possibilidades de deslizamento, icones que se 
movem e até videos. Fico me perguntando se pode ser chamado de revista. nesse formato de leitura não 
posso sublinhar coisas ou compartilhar partes de texto, nem por email, nem nas redes sociais. Fico me 
perguntando por que. Se fosse uma questão de direitos autorais, os livros não teriam essa opção. Uma 
coisa que percebo é que a leitura digital de revista não nos dá a noção de quanto falta para acabar. e 
também não tem como passar rápido por seções que não interessam. tem que virar página por página.

11/08 - Neste dia fui viajar para São Paulo. Aproveitei para levar o ipad. A sensação de levar a 
biblioteca contigo sem pesar na mala é muito boa. Não precisa selecionar antes os livros que queremos 
ler. Abri o ipad no avião antes das portas se fecharem. Li uma página do livro no kindle e logo tive que 
desligar o ipad para o avião decolar. Fiquei com preguiça de ligar o ipad de novo e ter que desligar para 
o avião pousar. Resolvi ler um livro em papel. 

12/08 - intervalo do almoço no congresso. fiquei no campus da universidade, sentada ao sol. resolvi ler 
a carta capital que estava atrasada. o ipad não é muito adequado para isso. a tela faz reflexo. mexi nos 
ajustes de brilho e deu para o gasto. dizem que os e-readers são mais adequados para o sol, mas acho que 
perde a graça ler revista em p&b. A noite, antes de dormir, li mais um pouco. Estava dividindo quarto com 
uma colega. Então o fato o ipad ter luz própria realmenta ajuda para não atrapalhar o outro.

14/08 - Viajei de uma cidade a outra de ônibus. Foram quatro horas de viagem. Resolvi ler um pouco. 
escolhi uma revista. O bom da leitura digital no onibus é que o dispisitivo tem luz prória que facilita a 
leitura. Não li por muito tempo. Fiquei enjoada e resolvi parar. Além disso era um ônibus com pessoas 
estranhas, que parava en tudo quanto era rodoviária. fiquei com medo de ser assaltada.

16/08 - Hoje tive que ler um artigo. Leitura de trabalho. Usei aplicativo papers. Fiquei umas duas 
horas lendo numa postura um tanto torta.  No dia seguinte, dores nas costas. Aproveitei para ler ao ar 
livre com o ipad. Li e sublinhei o artigo. É prático pois é possivel carregar vários documentos facilmente.

21/08 - Fiquei dias sem ler e pensei: tenho que escrever no meu diário!!!! Tinha que ler um texto para 
discutir com a professora de ingles. Eu li a versão do kindle e ela num xerox do livro em papel.                      
enquanto aguardava meu carro ser lavado, sentei num café do posto, antes da minha aula na unisinos. 
resolvi pegar a br mais cedo causa do transito e aproveitar o tempo livre para estudar. Usei recursos do 
dicionário e sublinhei termos que queria perguntar para a professora porque eram usados daquela forma. 
Inseri comentários no texto. A noite tinha que terminar de ler o capítulo do livro. Li das 23:30 às 00:10. 
Fui lendo para terminar a tarefa. Senti falta de saber quanto falta pra terminar capítulo. A barra de seção 
do kindle não ajuda muito. Fala em % de leitura e localização da página.

22/08 - aula de inglês com discussão do texto. Um parentesis, eu indico os textos que tenho que ler, 
assim, me forço a estudar. Pela primeira vez testamos a leitura de um livro digital. Como só eu tinha a 
cópia digital, ficamos perdidos para encontrar as partes que a professora queria discutir. No inicio ela 
dizia na pagina tal...mas não tinha como achar. Partimos para a procura pelos subtitulos e a cata dos 
paragrafos. Só depois da aula é que eu me dei por conta que tem a função de procurar partes do livro. É 
possivel digitar uma frase que ele localiza a seção em que se encontra. Me dei por conta que nunca li
manual de como usar o kindle. foi tudo muito intuitivo. apertando os botões e descobrindo como se faz. 
deve ter funções que eu desconheço. mas não tenho curiosidade o suficiente para procurar saber.



23/08 - fiquei frustrada por não ter o mínimo de 15 entradas. Não Li mais coisas. Vou tentar ler agora 
uma revista, mas não vai dar tempo de escrever a respeito. A leitura digital tenta imitar a sensação do 
papel. os mesmos movimentos e tenta interir as mesmas funções que o livro em papel. Não sinto a 
diferença na leitura. aproveito igual. comecei a comprar livros digitais porque não tenho mais espaço em 
casa. E a rápida disponibilidação no dispositivo de leitura é uma vantagem. A desvantagem é que não 
posso emprestar para ninguém ou fazer cópias para os alunos. Os livros que sei que precisarei 
compartilhar, eu compro em papel. THE END  

03/08 - Já havia baixado no meu computador pessoal a versão em PDF do livro em questão há - com 
certeza - mais de um ano, porém não me animei a ler no PC. Neste 3 de agosto, sábado, baixei o aplicativo 
Documents e encaminhei via e-mail o arquivo, já que no iPad não dá para baixar certos arquivos com 
extensão pdf. A leitura começou de modo estranho mesmo. Comecei com o tablet na vertical para ficar 
mais parecido com um livro. A luminosidade incomodou um pouco. Mas a história, do meu autor de terror 
predileto, logo me absorveu e segui o processo.

04/08 - No domingo, com mais tempo disponível, li um número maior de páginas. Para facilitar o 
manuseio, passei a posição para o horizontal, na medida em que na vertical tinha que mudar de página 
toda hora já que ampliei o tamanho da fonte para facilitar a leitura. Ou seja, só tinha que baixar a barra 
de rolagem sem precisar “virar” a página. Incrível como um ato tão simples como o de tocar na tela para 
mudar a página passa a ser incômodo quando repetido seguidamente.

06/08 - Nas segundas costumo ter uma espécie de descanso do final de semana, por isso retomei a 
leitura na terça-feira. A leitura em qualquer lugar e sem o peso do livro tem suas vantagens. Havia lido 
recentemente outra obra de Stephen King, o livro “Sob a Redoma”, que tinha mais de 700 páginas. O peso 
e o tamanho da obra eram muito desconfortáveis. O tablet leva vantagem neste aspecto.

07/08 - Nesta quarta-feira constatei outro diferencial da leitura no iPad. Para ler no quarto, deitado na 
cama, não preciso que a luz esteja acesa e nem de um abajur (que sempre atrapalha o sono da minha 
esposa). Como a luz vem do próprio tablet ficou fácil ler na cama.

09/08 - Não saberia dizer se foi pela história, envolvente e em ritmo alucinante, mas o fato é que hoje 
simplesmente esqueci que estava lendo um livro numa plataforma digital. Muitos capítulos sendo 
consumidos rapidamente.

10/08 - No sábado, uma nova experiência. Fui cortar o cabelo e, como sempre faço, levei algo para ler 
enquanto aguardava para ser atendido, no caso o tablet. Enquanto aguardava a minha vez, as páginas
foram sendo devoradas. Mas eis que fiquei sem bateria - sim, eu tive os avisos, mas estava sem o 
carregador -, e não tive como prosseguir.. Com um livro impresso, isso não aconteceria.

11/08 - Com mais tempo, no domingo, além da leitura propriamente dita comecei a usar o iPad para 
fazer pesquisas na internet sobre temas que a obra tratava (uma cidade citada, um relógio referido etc). 
Efetuei várias buscas no Google enquanto lia.

12/08 - Mesmo sendo uma segunda-feira, abri uma exceção e li. Mas não muito. Parece que a 
luminosidade já começa a cansar, e olha que o livro só melhora. Não fiz pesquisas no Google. No inverno 
gaúcho, muito frio, o toque na tela gelada não é muito inspirador. Não chega a ser um grande problema, 
mas não é aconchegante como o papel.



13/08 - outra nova possibilidade que o tablet me proporcionou. Sempre quando vou, de carro, buscar 
minha esposa na estação de trem costumo levar um livro. Mas ficar com a luz interna do carro ligada é um 
chamariz para assaltantes. Já com o tablet isso não acontece pois ele gera a luz necessária para a leitura.

14/08 - Mesmo o livro entrando na fase final, tenho diminuído o número de páginas lidas por dia e por 
turno de leitura. Interrompo a leitura para fazer outra atividade qualquer com mais frequência e por mais 
tempo.

16/08 - Não pesquisei mais nada no Google e parece que estou me “acostumando” em definitivo com a 
leitura numa plataforma digital. Evito ler em locais mal iluminados, pois percebi que era isso que gerava 
desconforto. Mesmo o tablet gerando a luz necessária para a leitura, o ambiente iluminado de um modo 
geral favorece.

18/08 - Capítulos decisivos fazem eu esquecer que estou lendo no iPad. E não esqueço mais o 
carregador onde quer que eu vá. 

20/08 - Leitura normal de várias páginas, sempre ambientes apropriados, ou seja, com luz acesa. 

21/08 - Talvez por ter lido mais que o usual nos demais dias, fique com os olhos doendo. E a cabeça um 
pouco também.

22/08 - Fim do livro e da experiência com a leitura no iPad.

Considerações finais:

Durante o período, continuei exercendo minhas atividades normais. Trabalho de segunda à sexta-feira, 
das 08h às 18h, com intervalo das 11h30min às 13h. Sai para jantar, comemorei o meu aniversário e o da 
minha esposa, nos dias 19 e 6, respectivamente, joguei futebol nas quintas e assisti teve - em especial 
documentários e futebol, numa proporção muito semelhante à usual. Neste espaço de tempo, peguei 
emprestado de um amigo o livro físico “A Ira de Nasi”, do jornalista Mauro Betting, que narra a trajetória 
do vocalista da banda de rock Ira. Já tenho mais livros na versão pdf para serem lidos no tablet, entre eles 
a segunda parte de “A Coisa”, com mais de 470 páginas. Ao mesmo tempo, sigo lendo na versão 
tradicional. Creio que um coisa não exclui a outra. Vantagens do tablet: facilidade de locomoção, 
possibilidade de pesquisas paralelas, maior armazenamento de conteúdo, menor ocorrência de 
incomodação para quem está com você. Desvantagens: não tem cheiro de livro, não tem textura de livro. 
Não tenho memória afetiva que eu tenho com as edições impressas.

______________________________________________________________________________________

01/08/13

Livro lido: Haunted, do Chuck Palahniuk

Gosto muito do livro físico e do cheirinho dele, apesar de sempre me complicar um pouco com a 
marcação das páginas. Marcadores escorregam na minha bolsa, que virou um cemitério deles, 
amassadinhos, com mancha de caneta, etc. Sempre me perco na leitura. Ganhei de presente um Kindle, o 
modelo mais básico, sem outras funções a não ser a leitura de arquivos de texto digitais. Escolhi ele 
exatamente por isso: já tenho meu telefone celular para consultar e-mail e redes sociais, queria um 
dispositivo que possibilitasse a experiência de leitura sem outras distrações. Não há a funcionalidade 
“touchscreen”, ou seja, você precisa apertar em botõezinhos laterais muito bem localizados para avançar 
ou retornar as páginas. Também não há “backlight” na tela, deixando-o com aparência de papel – se você 
quer ler no escuro, precisa de uma lanterninha de leitura presa ao aparelho. 

O texto fica bem igual ao impresso, com as manchas de tinta e os borrões das letras. O bom é que você 
pode controlar o tamanho da letra, o brilho, o contraste, pode selecionar palavras para checar
significado; e o melhor: assim que você desliga o dispositivo, a página fica automaticamente marcada.



Ele está sempre na bolsa caso eu precise esperar em filas, viajar de trem ou ônibus ou ter que aturar 
uma reunião insuportável. Hoje, por exemplo, precisei vir de Novo Hamburgo para Porto Alegre de trem. 
Decidi continuar a leitura de Haunted na jornada e não foi uma ideia muito brilhante. O livro é famoso 
por ser chocante – dizem que na leitura de um dos contos pelo próprio autor, as pessoas passavam mal e
deixavam o recinto. Bem, percebi que o sacolejo do trem não combinou com a leitura – e nem foi culpa do 
dispositivo, pobrezinho.

No momento, estou no Amazon outras leituras para intercalar com Haunted. Acho que vou comprar 
The English Roses, da Madonna: leve, infantil, bobo, cheio de florzinhas, perfeito para balancear a leitura 
pesada. Pena que o leitor digital não lê bem imagens e a tela é monocromática. Vai tirar um pouco da 
magia. Ia reclamar que o Kindle não tem cheirinho de livro, mas no caso de Haunted, prefiro que continue 
inodoro.

02/08/13

Livro lido: Haunted, de Chuck Palahniuk

Sempre lembro de uma professora da graduação que repetia, insistentemente: “sou doutoranda e, 
apesar de ter um milhão de artigos pra ler e escrever, ainda dou tempo para meus romances por quinze 
minutos antes de dormir”. Pois bem, obrigo-me, também, a ler um pouquinho de coisas não acadêmicas 
todos os dias – principalmente antes de dormir. Hoje, portanto, optei por ler Haunted no conforto do lar, 
ainda pelo Kindle. A má notícia é que o único tempo livre do dia foi à noite e descobri que o livro é tão 
indigesto neste período do dia quanto quando em movimento. Rendeu-me pesadelos terríveis, 
principalmente a belíssima carta do Chef Assassin ao fabricante de facas. Considero a carta o melhor 
capítulo do livro, tão bem escrito que, bem, o resultado foi uma noite mal dormida. Adormeci no meio da 
leitura. Notícia boa: o Kindle entrou em stand-by e não ficou ligado.

04/08/13

Livro lido: Haunted, de Chuck Palahniuk

A mentira da vez é afirmar que eu reservo tempo para ler todos os dias: não li ontem. Decidi terminar o 
livro hoje, finalmente. Agora, à luz do dia, sem lanterninha. Descobri que meu Kindle pelado (ainda não 
encontrei capinha protetora para vender no Brasil) amassou na bolsa em meio aos meus cacarecos, 
formando uma manchinha de tinta bem no meio da página. Primeiro, achei interessante, pois realmente 
parece que vazou um tantinho de tinta da impressão dum livro off-line. Depois o negócio começou a me 
incomodar, pois meus olhos voltam o tempo todo à manchinha – tipo quando tu estás conversando com 
alguém com uma espinha gigante no nariz. Vou pesquisar pra ver se tem cura. 

05/08/13

Livro lido: Haunted, de Chuck Palahniuk

Terminei o livro, com manchinha e tudo! O livro é tão impactante, tão cinematograficamente escrito –
com descrição de ângulo de câmera, cor, e etc - que dá pra ver a coisa virando filme. E parece que vai 
virar, de verdade. 

Desejando sorte aos desavisados que vão ao cinema achando que vão assistir a algo a la Clube da luta, 
termino o livro uma tela em branco. É isso, acabou. Finais de leitura no Kindle são muito menos 
dramáticos do que em livros impressos, em que tu tens uma sensação real de conclusão. Tu lês a última 
página, passas pra página em branco, vês o logotipo da editora, enxerga a orelhinha e fecha. Acabou. No 
Kindle não: há somente a página em branco. Por que não inventam uma tela final de congratulação? Do 
tipo “Parabéns, caro leitor, uhu! Leste mais 267 páginas! Foram 1480 páginas até agora! PARABÉNS,
sério mesmo, de verdade!”, né? Estou com sensação de vazio.

08/08/13

Livro lido: Nomes-do-pai, Jacques Lacan

Estava me achando esperta e queria ler o famigerado Lacan, então comprei o livrinho impresso de 
Nomes-do-pai. Descobri que não sou esperta, nem pra entender Lacan, nem pra marcar página. Com o 
hábito de simplesmente desligar o Kindle e confiar que a página fosse automaticamente marcada, esqueci, 
por três vezes, de dobrar a orelha na página recém lida antes de fechar o livro. A falta de esperteza se



estendeu tanto que recomecei o livro três vezes sem lembrar onde tinha parado e, assim, dando-me conta 
que não, não entendi coisa alguma. Acho que vou voltar aos textos literários porque a academia não me 
pertence mais. Santa ignorância.

09/08/13

Livro lido: Harry Potter and the prisoner of Azkaban

Com minha volta triunfal às aulas de Inglês para crianças (esqueci de comparecer à primeira aula), 
decidi continuar minha leitura de Harry Potter. O primeiro li em papel, os seguintes comprei em formato 
digital pelo Amazon. Faltava o Prisioner of Azkaban, que achei caro demais para um e-book ($14,90, 
quase dá pra comprar a versão impressa com capa dura, se bobear ainda autografado pela J. K. Rowling). 
Digo com um pouco de vergonha que baixei o arquivo em PDF em um site de torrent. Aprendi duas coisas: 
o Kindle não lê PDF e a conversão para um arquivo de leitura é um mistério. Descobri um programinha 
chamado Calibre que, além de organizar tua coleção textinhos digitais, ainda converte para os formatos 
apropriados para o Kindle. Resultado da noite: li nada, fiquei organizando toda a biblioteca, convertendo 
PDFs para texto (OCR) e depois para Mobi.

11/08/13

Livro lido: Harry Potter and the prisoner of Azkaban

Hoje, sim, comecei a leitura. A manchinha sumiu! Até fui procurá-la no Haunted, não está mais lá. Meu 
Kindle tem poderes de regeneração. Enfim, algo deu errado na conversão. Era um PDF bem certinho, em 
formato de texto (não escaneado, em imagem) e no Kindle o espaçamento ficou medonho. Ficou bem difícil 
ler com certa fluência, pois precisei ficar procurando as continuações. Isso me irrita bastante, tipo ter que 
ler texto em Comic Sans. Além disso, é desrespeitoso com a própria autora, afinal, ela pensou na 
disposição e apresentação do texto. Decidi encomendar o livro impresso pela livraria Cultura.

12/08/13

Livro lido: Room, de Emma Donoghue

Li uma resenha deste livro e decidi comprar uma cópia digital, que estava com preço mais adequado. A 
história é baseada no pavoroso caso Fritzl, em que pai mantém a filha e os netos-filhos reféns em um 
porão por 24 anos. Achei interessante por a história ser contada pelo ponto de vista de uma das crianças, 
no livro identificado como Jack. Nele, o menino vê o quarto (no caso, o porão, aí o nome do livro) como o 
mundo real comandado por um senhor que os fornece comida pela porta (a entrada do mundo), enquanto 
o que ele vê na TV é completamente fictício. O arquivo veio em um formato irreconhecível e pedia um 
certificado da Adobe. Demorei pra entender como baixar, como abrir, como converter... A falta de 
esperteza continua. Por que não mandam o arquivo por email, ou te mandam um link para download? 

13/08/13

Livro lido: Room, de Emma Donoghue

Agora sim, um livro bom para ler. Como não foi convertido (aparentemente), os espaçamentos são 
adequados e os tamanhos das letras são modificáveis. Desta vez, foi possível até mexer no contraste. Creio 
que tenha sido uma obra cuidadosamente preparada para dois lançamentos diferentes: um impresso e 
outro preparado especialmente para a versão online. Antes do download, o Amazon chegou a perguntar 
qual seria o dispositivo de minha preferência, então também acredito que seja uma versão específica para 
o Kindle. Alguém chegou a me falar que a versão específica para o iPad é maravilhosa, com a voz do
menino saltando das páginas, assim, oralmente. Apesar de definitivamente não ser um livro infantil (por 
ser bastante violento), ele preza por fornecer a visão de um menino e, na versão com mais opções como a 
do iPad, deve ser interessante ouvi-lo ao passo que lemos os versos.

17/08/13

Livro lido: Room, de Emma Donoghue



Leitura terminada hoje, dessa vez sem sensação de vazio. Após a última página em branco, aparece 
uma pseudo-orelha falando de outras publicações e da autora. Isso me deixou com uma sensação de 
completude, de conclusão. Agora, vamos a algo mais leve.

20/08/13

Livro lido: Sense and sensibility, de Jane Austen

Presente de aniversário antecipado, que já li milhões de vezes, mas Jane Austen sempre tem um lugar 
no meu coração e várias edições e capas na livraria. Ganhei aquele da capinha de tecido, com uma 
estampa linda. Os materiais em Inglês que li da Jane Austen eram da versão mais barata, em paperback e 
papel quase igual jornal, a tinta até saía nos dedos. Acho que, exatamente por isso, foi fácil de ler: a capa 
mole deixava o livro mais leve, e o fato de ser bem baratinho me deixava enfiar de qualquer jeito na bolsa 
e transportar sem muito drama. Este da capa de tecido, apesar da bela qualidade de impressão, é 
pesadíssimo e me deixa morta de medo de estragar ou sujar o acabamento. É o anti-livro. Acho que livro 
tem que sofrer, ganhar orelha, marcação, risco, ser esquecido, dobrado, levado, ter história além da 
história.

05/06/2013

Atualmente estou começando a ler dois livros simultaneamente que são:

Inferno – Dan Brown - leitura que será realizada totalmente em forma eletrônica em meu computador e 
no smartfone;

The 39 Clues – Livro 8 – o Código do Imperador – Gordon Korman. Livro impresso.

07:30h - Estou retornando de férias do trabalho e minha leitura é no ônibus, estou começando a ler 
The 39 Clues – Livro 8, o enredo é bom, mas como em todo o começo de livro, onde não entramos na 
trama ainda, tornou a leitura um pouco cansativo e me deu sono, li por aproximadamente vinte minutos e 
dormi no restante do percurso.

17:40h – Comecei a ler novamente The 39 Clues no trajeto do trabalho para casa, desta vez a história 
começou a ficar mais interessante e envolvente, e me senti circulando junto com os personagens dentro da 
cidade proibida em Pequim. A leitura durou aproximadamente 50 minutos.

06/08/2013

07:30h – Continuo lendo The 39 Clues, no trajeto de casa para o serviço, leio normalmente escutando 
no smartfone a rádio liberdade, mas bem ao fundo, quase imperceptível aos meu sentido auditivo, pois a 
rádio soa como uma trilha sonora no tempo em que estou absorto na leitura. A leitura durou 
aproximadamente 30 minutos.

12:20h – Estou em minha estação de trabalho (desktop) e começo a ler Inferno – Dan Brown, esta 
leitura é um pouco mais tranquila, sem ruídos ao redor e sem a necessidade de estar com um livro em 
minhas mãos, apenas controlando a leitura com o mouse. No computador tem a facilidade de durante a 
leitura não forçar muito os olhos, pois posso aumentar o tamanho do texto. A leitura durou 
aproximadamente 15 minutos.

07/08/2013

18:00h – Conheci a  série The 39 Clues, pois meu filho teve que fazer um trabalho na escola com o 
livro (01) um e para poder orienta-lo em algumas questões comecei a ler com ele. A história se desenrola 
ao longo de 10 livros, então tentando também incentivar o meu filho na leitura, continuei lendo a coleção. 
São livros para jovem com texto simples e em média 250 páginas, por isso, já estou me encaminhando para 
o final do livro 8 e como em todo livro, o final começa a ficar interessante, mas não consegui ler por muito 



tempo pois a iluminação do ônibus era fraca e com o anoitecer, passei a não conseguir mais ler o livro e 
então, peguei o smartfone para ler Inferno de Dan Brown. Esta é uma das principais vantagens da leitura 
digital, iluminação própria. A leitura durou aproximadamente 15 minutos com The 39 Clues e 45min com 
Inferno de Dan Brown.

08/08/2013

13:15h – Não é para rir, mas para relatar uma outra praticidade do livro digital foi o que ocorreu hoje, 
fui ao banheiro fazer a higiene bucal pós almoço e senti um pouco de cólicas, me dirigi a “casinha” e o 
que fazer neste momento ocioso? Ora bolas estou com meu smartfone no bolso, peguei e comecei a ler 
Inferno de Dan Brown... Unir o útil ao agradável... Uma boa leitura... A leitura durou aproximadamente 
15 minutos com Inferno de Dan Brown.

12/08/2013

17:30h – Acabei de ler The 39 Clues – Livro 8, minha leitura no momento ficará apenas com o livro do 
Dan Brown, já que este vai levar bem mais tempo para leitura uma vez que leio apenas no trajeto de casa 
para p serviço e algumas vezes no horário do meio dia, mas como este escritor tem o dom de puxar o leitor 
para dentro da trama, não sei se me manterei apenas nestes horários.

13/08/2013

13:00h – Hoje estou indo um pouco mais tarde para o serviço, mas me deparei com um inconveniente 
na leitura digital. Normalmente não acontece, mas hoje me sentei no acento da janela e fui esmigalhado 
pela pessoa que senta ao meu lado e devido a claridade da rua, gerou um reflexo indesejável no meu 
smartfone, dificultando a leitura e na posição em que eu conseguia ler sem reflexo, era incômoda para o 
meu corpo me gerando dor nas costas e no braço. Acabei parando de ler. A leitura durou 
aproximadamente 25 minutos com Inferno de Dan Brown.

14/08/2013

10:15h – Hoje mais uma vez me deparei com uma situação que até então não havia percebido, o reflexo 
no visor do smartfone, mas como estava fazendo esta leitura aproveitando o tempo ocioso enquanto fico 
sentado no banheiro, foi fácil desviar do reflexo e mergulhar na leitura. A leitura durou aproximadamente 
15 minutos com Inferno de Dan Brown.

15/08/2013

12:20h – Tranquilo, com a sala vazia e com letras enormes, dei continuidade a leitura do livro Inferno 
de Dan Brown. Ler no desktop em um monitor LCD de 17” é muito bom... além de não precisar estar 
segurando o dispositivo próximo dos olhos e o zoom ajustado para 133%, a leitura fica dinâmica e nada 
cansativa, principalmente estando sentado confortavelmente e com os braços livres apoiados sobre a mesa. 
Me espraiei no tempo e a leitura durou aproximadamente 1,15h.

15/08/2013

07:40h – Hoje lembrei de relatar um ponto a favor do dispositivo móvel, não necessito de marcador de 
página, sempre que abro o arquivo do livro no meu smartfone, já vem na página em que eu encerrei a 
leitura anterior. Mas esta é uma facilidade que não sei se todos os dispositivos móveis possuem, uma vez 
que isso não ocorre quando eu abro o livro eletrônico no meu desktop. A leitura durou aproximadamente 
40 minutos com Inferno de Dan Brown.

12:10h – ter um dispositivo eletrônico com acesso a internet ao ler um livro, “não tem preço”... tudo 
em um único dispositivo então, melhor ainda... Mesmo o autor descrevendo uma obra de arte no livro, 
nada como acessar o google e visualizar esta imagem para melhor compreensão... E isso tudo 
principalmente se estiver lendo um livro de Dan Brown... Pela emoção do momento e o mergulho na 
leitura e navegação pela internet a leitura durou aproximadamente 1:40h com Inferno de Dan Brown.



19.08/2013

07:40h – Nunca tinha tido uma leitura digital tão emocionante quanto a esta, obrigado google street 
view. Com esta facilidade podemos entrar profundamente na pele do personagem, viajar e saber se 
realmente o autor está retratando com realismo os locais mencionados no livro.  A leitura durou 
aproximadamente 40 minutos com Inferno de Dan Brown.

12:20h – Estou me deparando também com um problema... estou me demorando muito na leitura, pois 
a cada nova paisagem, cada nova pintura relatada no livro estou visitando o google... mas não faz mal, em 
um livro de Dan Brown, temos que mergulhar na história, pelo menos eu acho isso... os livros deste autor 
são muito bons, estou até pensando em reler O Símbolo Perdido deste mesmo autor tendo o google ao meu 
lado... kkk... é fascinante... A leitura durou aproximadamente 1:00h com Inferno de Dan Brown, mas 
rendeu apenas três capítulos.

20/08/2013

10:00h – É impressionante o quanto Dan Brown consegue fazer com que fiquemos presos a leitura de 
seus livros... ultimamente, quando tenho tempo, não importa onde eu esteja, nem o tempo que a leitura vai 
durar, dando para ler uma página já é um progresso, abro o smartfone e lá estou eu lendo... Obviamente 
neste livro em especial estou preferindo ler no desktop pois a internet é mais rápida e a tela maior. Estou 
acompanhando o livro e visitando os locais no google street view, é impressionante... com certeza Dan 
Brown esteve nestes locais ao escrever o livro... está sendo impossível determinar o tempo de leitura 
atualmente pois tenho deixado o arquivo do livro e o google permanentemente abertos durante o horário 
em que estou no desktop.

12:00h – É impressionante o quanto somos pequenos e quanta beleza temos para ver no velho mundo... 
Depois dizem que dinheiro não trás felicidade... Pode não trazer felicidade, mas com certeza pode 
proporcionar muita felicidade... Como gostaria de conhecer Florença... Taí uma coisa que poderia ter 
agora com o advento dos livros digitais... Onde não há a necessidade de se preocupar com números de 
páginas e tinta gasta na impressão... O livro poderia vir abarrotado de imagens e mapas... Certamente este 
livro de Dan Brown ultrapassaria as 1000 páginas... Além de ser enriquecido com o conhecimento da 
história e da arte... e o leitor não precisaria estar navegando no google em paralelo... É impossível 
escrever o que Dan Brown escreve sem ter estado nos locais onde a história se acontece...

23/08/2013

12:h – O Estilo de escrever de Down Brown, em que descreve locais reais, nos leva além de uma 
viagem ao mundo do personagem, nos leva junto a uma viagem pelo mundo, estou fascinado com este 
modo de ler... pena por um detalhe... a internet móvel no Brasil ainda não é de primeiro mundo, além de 
cara... Fico pensando o quão maravilhoso e empolgante pose se tornar a leitura digital no futuro... que 
escritores, mesmo em mundos imaginários, poderiam criar maravilhas em 3D, postar em seu site e colocar 
links nas páginas dos livros digitais... não sei se isso já existe, mas seria maravilhoso... 



Olá Marina,
Boa noite!
Trocamos alguns e-mails recentemente sobre a temática da minha dissertação de mestrado, o livro digital. 
Gentilmente respondestes as minhas perguntas iniciais, o que agradeço imensamente. Pois fico feliz em te 
comunicar que a primeira etapa do meu trabalho - o texto de qualificação - foi aprovado. No entanto, agora é o 
momento de aprofundar ainda mais os estudos. Há a possibilidade de eu necessitar de uma editora que trabalhe 
com livros digitais como um dos meus objetos de estudo. Assim, te questiono se a Companhia das Letras não 
poderia ser esse personagem e se haveria a possibilidade de eu estreitar as nossas conversas de modo mais 
frequente.
Fico aguardando o teu retorno.
Atenciosamente,

Bom dia, Ingrid!
Que bom saber, parabéns pelo trabalho! E é claro, pode contar conosco na próxima etapa! Não sei exatamente 
de que tipo de dados você vai precisar, mas já adianto que existem algumas informações que não vou poder te 
passar (números de venda, participação de cada livraria, esse tipo de coisa). De resto, estou à disposição.
Atenciosamente,

Olá Marina,
Como continuação de nossa conversa, o ideal para minha pesquisa é poder realizar uma entrevista contigo e 
com mais umas duas pessoas da Companhia das Letras. Pensei no Fabio Uehara, que é o coordenador de 
mídias digitais de vocês, que poderia falar especificamente sobre design. E também gostaria de saber se há 
alguém da direção da Companhia que poderia responder a algumas perguntas. As perguntas podem ser 
respondidas por e-mail, mas caso não seja possível, por questão de tempo, poderia ser também por telefone. Só 
precisaríamos agendar um momento.
Fico no teu aguardo.
Atenciosamente,

Olá, Ingrid!
Claro, sem problemas! Pode me mandar as perguntas e eu mesma encaminho para o Fabio. Da direção, acho 
que quem mais pode te ajudar é o Otávio Costa, que é nosso publisher e tem participado bastante dos projetos 
digitais. Que tal? Acho que ele pode te informar melhor sobre as questões estratégicas também.
Atenciosamente,
















