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Nenhum livro é apenas um livro. Todo livro aprisiona a fuga da 

alma, libera o inocente e fugaz desejo de deixar dito, o que é 

outra maneira de não morrer. Além das palavras que 

expressam ideias, todo livro acondiciona silêncios, trai o autor, 

esconde ou deixa entrever intensas alegrias, insatisfações 

existenciais indizíveis, prazeres e dores. Toda escritura é uma 

tatuagem cognitiva, uma voz do espírito que se materializa. 

Todo livro permite um diálogo com quem ler, mas é antes de 

tudo um diálogo com outros livros e outras ideias que lhes 

antecederam e com as quais tem um débito enorme e um 

compromisso. Toda autoria é parcial e, se há alguma 

originalidade em qualquer pensamento, ela se deve a uma 

forma singular de reorganizar o material existente à sua volta. 

Dizer qualquer coisa é deixar de dizer outras tantas. Todo livro é 

lacunar, inacabado, incompleto. Mas é também uma 

promessa e um compromisso com as palavras ditas, com as 

ideias anunciadas e com o mundo do qual fala. Toda escritura 

é um veneno capaz de, a depender de sua dosagem, gerar 

vida ou prover morte.  

 

Maria da Conceição de Almeida 

 



RESUMO 

 

A dissertação defende a tese de que o livro, na forma como o 

conhecemos, não acabará. Propõe de uma forma geral fazer o que 

denominamos de um manifesto em louvor a este artefato das palavras no 

âmbito da literatura e da cultura científica. Ao utilizar o método como 

estratégia, elege como operador cognitivo o livro Não contem com o fim do 

livro, de Umberto Eco e Jean-Claude-Càrriere. Apresenta em seus capítulos 

um breve histórico sobre a evolução dos suportes informacionais e narra uma 

história do livro construída em bases complexas; destaca o caráter 

contemporâneo do livro na concepção da palavra defendida por Giorgio 

Agamben (atemporal, longe de visões determinísticas cronológicas-causais) 

em detrimento dos efêmeros suportes informacionais tecnológicos; elege o 

livro como ferramenta do aprendizado da ciência e da cultura, na 

concepção de literatura e romance preconizada por Edgar Morin; e, por fim, 

constrói, a partir das narrativas de dois intelectuais e amantes do livro, uma 

ode ao livro. De natureza bibliográfica, recorro a filósofos da ciência e da 

cultura, como Edgar Morin, Maria da Conceição de Almeida, Ilya Prigogine, 

Giorgio Agamben, Vandana Shiva, Pierre Levy, Umberto Eco, Roger Chartier, 

para a construção do referencial teórico. A dissertação se situa na interface 

entre literatura, complexidade e educação. 

 

Palavras-chave: Literatura. Complexidade. Educação. 

 

 
 



ABSTRACT 

 

This dissertation argues that the book as we know it will not cease to be. 

It is somehow a manifesto praising the artifact of words in the scope of 

literature and scientific culture. The present work chooses Umberto Eco and 

Jean-Claude-Càrriere‟s book Não contem com o fim do livro (2010) as 

cognitive operator. It presents a brief overview of the evolution of the 

informational supports and narrates a history of the book as constructed by 

complex bases; it also highlights the permanent and current state of the book 

having in mind the concept of contemporary as proposed by the Italian 

philosopher Giorgio Agamben, as opposed by the ephemeral character of 

the technological informational supports; moreover, it elects the book as a 

tool for the learning of Science and Culture, as a school for life, as put by 

Edgar Morin when referring to the Romance genre, in some of his works 

regarding Education; it presents as supporting evidence, two interviews with 

book-lover scholars from the Federal University of Rio Grande do Norte. 

Science thinkers like Edgar Morin, Maria da Conceição de Almeida, Ilya 

Prigogine, Giorgio Agamben, Pierre Levy, Umberto Eco, Roger Chartier, 

among others are used as sources of theoretical references. The dissertation 

places itself in the interface between Literature, Complexity and Education. 

 

Keywords: Literature. Complexity. Education. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Esta dissertação representa a conclusão de mais uma etapa de minha 

trajetória de formação educacional, como requisito para a obtenção do 

título de Mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

Mais do que isso, é uma defesa clara do livro como o suporte de 

conhecimento mais significativo para a nossa sociedade, algo em que 

acredito e exercito, na academia e na vida. 

Os argumentos aqui expostos se desdobram em quatro partes. Em 

Minha vida no meio das páginas: trajetos, bifurcações relato fragmentos da 

minha trajetória intelectual, meus sonhos acadêmicos. Explicito as 

motivações que me levaram a fazer uma pós-graduação em educação. 

Relato o caminho percorrido até a escolha deste tema. 

Em Uma história complexa do livro faço uma digressão sobre a 

evolução dos suportes informacionais, do pergaminho ao Códex. Para além 

dessa história do livro retratada nos clássicos da literatura, compartilho 

fragmentos de uma narrativa complexa desse suporte, uma meta-história. 

Ressalto, portanto, elementos de complexidade existentes nesse aparato da 

ciência e da cultura que tem por missão preservar a memória humana pelas 

palavras escritas.  

Em O Livro como suporte contemporâneo do conhecimento faço 

dialogar a assertiva de Umberto Eco, para quem o livro é uma espécie de 

invenção insuperável na ordem do imaginário, com a noção do filósofo 

italiano Giorgio Agambem acerca do conceito de contemporâneo. De 

posse desses dois argumentos, defendo a tese do livro como o suporte do 

conhecimento mais confiável. No entanto, faço um alerta para a 

necessidade de operarmos pela complementaridade e pela lógica da 

conjunção entre o livro e os demais suportes informacionais oriundos da 

tecnologia atual e futura. 

No capítulo Livros como escolas de vida sugiro o uso do livro como 

ferramenta para o aprendizado da ciência e da cultura, como uma escola 
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para a vida, conforme alusão feita por Edgar Morin ao gênero romance, em 

algumas de suas obras sobre educação. Tomo como exemplo a influência 

da literatura na formação intelectual do onívoro cultural Edgar Morin e do 

poeta da termodinâmica Ilya Prigogine. 

Em Amantes do livro aparecem, como efeito de demonstração, duas 

entrevistas com intelectuais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

que considero como amantes dos livros. O primeiro, José Willington 

Germano, professor emérito desta Universidade e atual presidente da  

Livraria Universitária Cooperativa Cultural. O segundo, Helton Rubiano de 

Macedo, mestre em Comunicação pelo Programa de Pós-Graduação em 

Estudos da mídia - PPgEM/UFRN e editor-chefe da Editora da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte - EDUFRN. 

No Manifesto em defesa do livro, a partir dos argumentos centrais 

utilizados por mim nesta dissertação, elenco de forma passional e política os 

motivos pelos quais defendo a perenidade do livro impresso. 

Por fim, em Minha Biblioteca Ideal, outra forma de apresentar as 

referências bibliográficas, arrolo os pensadores e obras utilizadas na 

construção desta dissertação. Na minha biblioteca ideal aparecerão os 

autores aos quais tive acesso e que julgo de importância visceral para a 

formação continuada de um bibliotecário e estudantes de Biblioteconomia. 

 A seguir, aparece uma página em branco, intitulada Prefácio. Quem 

sabe, os membros da banca examinadora, primeiros leitores deste trabalho, 

poderão usá-la... 
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MINHA VIDA NO MEIO DAS PÁGINAS: 

TRAJETOS, BIFURCAÇÕES 

 

 

 

 

“Quando el jigueiro no puede cantar. 

Quando el hombre es peregrino. 

Quando de nada nos sierve rezar. 

Caminante, no hay camino, 

 el camino se hace al andar”. 

(Antônio Machado) 
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A construção do mundo pode, em grande parte, ser contada a partir 

das histórias contidas nos livros. Se eu pudesse transferir para as páginas de 

um livro a história de minha vida, o capítulo que retrataria minha formação 

educacional traria em forma volumosa no início desse livro uma lembrança 

que se constitui para mim a maior referência: o meu pai. Aquele homem 

sempre repetiu a máxima de que a educação é o bem maior que o ser 

humano pode receber. 

Meu pai, Waldemar Reis, era um homem de poucas letras, cursou no 

máximo até o ginásio, hoje chamado de primeiro grau. Interrompeu seus 

estudos ao ingressar na Marinha Mercante, na função de chefe de 

Máquinas, inicialmente em navios cargueiros imensos e, depois de sua 

aposentadoria, continuou navegando nossos mares em Rebocadores. 

A condição de marinheiro proporcionou ao meu pai conhecer as 

Américas e grande parte da Europa. Suas viagens eram extremamente 

longas, e seu retorno era, para mim, sempre motivo de muita alegria. 

Lembro-me perfeitamente quando ele sentava em sua poltrona preferida, 

me colocava no colo e começava a contar histórias sobre as novas 

experiências e o aprendizado adquirido em suas viagens. A cultura, os 

costumes, a culinária, as curiosidades de cada local. Mas não só. Falávamos 

também do desenvolvimento político e econômico de cada local, mesmo 

que eu, ainda jovem, não conseguisse apreender tudo e com todos os 

detalhes.  

Com um misto de emoção e entusiasmo, eu projetava em minha 

imaginação as imagens daquelas histórias e, a partir daí, pude conhecer 

aqueles lugares. Hoje reconheço, se uma das funções do livro é ser utilizado 

como passaporte para exercitar o ato de conhecer, sinto que meu pai foi 

meu primeiro livro. Um livro que falava. Acredito que se inicio esta 

dissertação fazendo referência ao meu pai, é porque esta foi a forma 

encontrada para eternizá-lo na minha memória, no meu coração, e reter um 

pouco da nossa história gravada, impressa no papel.  

No segundo capítulo deste livro, e talvez tranversalizando todo ele, 

viria certamente algo que até no meu subconsciente me é muito caro: o 
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livro. Daí porque escolhi iniciar esta dissertação utilizando a metáfora do livro 

da vida e, nele, expor fragmentos da minha vida que contribuíram para a 

construção das reflexões compartilhadas aqui. Daí porque também escolhi 

apresentar esta dissertação no formato de um livro. Mesmo tendo eu que 

cumprir com requisitos formais e entregar ao Programa uma cópia no 

formato tradicional. 

Sempre tive uma relação de afeto com livros. Seguindo as 

concepções da psicanálise por Freud, para quem os sonhos são realizações 

de desejos, a concretização de uma realidade não consumada, começo 

contando um deles. Certa vez, em um sonho, lutava pela posse de um livro. 

Estava em local cercada por muitos livros, havia pessoas lendo e eu era uma 

delas. A sensação era de êxtase pleno, de satisfação, de encantamento. 

Até o momento em que surge alguém, de quem não me recordo ou não 

conheço a fisionomia, e tenta tirá-lo de mim. Não me recordo os detalhes, 

mas o meu esposo Geferson Dantas conta que agarrei-o com as duas mãos 

e repetia a frase: Eu preciso deste livro, vamos negociá-lo. 

A esse sonho podemos imputar interpretações, superinterpretações ou 

simplesmente aceitar a ideia de que em algum lugar do meu inconsciente 

estava além do desejo uma predisposição ou predestinação a fazer do livro 

instrumento de meu trabalho, meu lazer, meu ócio. Quase um instrumento de 

veneração. 

Em continuidade à escrita do meu livro da vida, e como continuação 

desse sonho, ingresso para o curso de Graduação em Biblioteconomia, me 

torno, assim, uma profissional dos livros e para os livros. Eles são para mim não 

só um passaporte para o mundo da imaginação, como uma chave para 

acessar os itinerários míticos-simbólicos-mágicos do pensamento, mas 

também como instrumentos de trabalho, ou seja, igualmente como uma 

chave para emergir o que é da ordem do pensamento racional-lógico-

científico.  

Essas duas trilogias são, para Edgar Morin, dois itinerários cognitivos do 

pensamento humano. O primeiro diz respeito ao que é da ordem mais da 

criação, despregada da realidade (mítico-simbólico-mágico). O segundo 
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refere-se ao exercício do pensamento impregnado pela lógica científica 

(racional-lógico-científico). Ambos se parasitam, coabitam e dialogam entre 

si. 

Hoje, como funcionária da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, na função de Bibliotecária/Documentalista na Biblioteca Setorial do 

Departamento de Odontologia, continuo cercada pelos livros. Estou em 

meio a autores da área técnica, da especialidade odontológica, mas 

também de autores que falam da ciência, da metodologia, do 

conhecimento científico, da literatura. Vejo nas minhas estantes autores 

seminais, com os quais hoje trabalho mais de perto, como Edgar Morin.  

Este lugar onde passo oito horas por dia e às vezes até mais, é o 

espaço de materialização daquele sonho que tive enquanto dormia, no 

qual faria qualquer coisa para negociar a posse daquele livro. Hoje o 

sentimento de posse se esvaiu, não o tenho. Compreendo que a posse de 

um livro é uma posse coletiva. Sinto-me uma guardiã dos livros.  

Por isso sinto-me como instrumento de mediação entre alunos, 

professores e pesquisadores e as informações contidas nos livros que 

compõem o acervo desta biblioteca. A cada livro novo recebido, para mim, 

é como aceitar um belo presente, uma moeda a mais no pote de ouro, um 

degrau a mais na construção do conhecimento coletivo. 

Em agosto de 2012, fiz uma aposta que me foi muito cara: o ingresso 

na Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte, perseguindo o sonho de me tornar docente de nível superior algum 

dia. O passaporte que me proporcionou esse ingresso foi um grupo de 

estudos e pesquisa singular, lugar onde se planta, germina e cultiva a 

amizade e o afeto como qualidades essenciais de uma ciência de mãos 

dadas com a vida.  

Espaço onde o egoísmo dá lugar ao altruísmo, e as páginas do livro da 

vida são escritas coletivamente. Refiro-me ao GRECOM (Grupo de Estudos 

da Complexidade). Sob a orientação, desorientação, direção e desordem 

criativa de Maria da Conceição Xavier de Almeida (ou Ceiça), iniciei a 

idealização destas páginas sob a luz das ciências da complexidade.  
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Minha trajetória de ingresso no Grecom teve início ao ser aceita na 

condição de aluna especial da disciplina Fundamentos Epistemológicos I, 

ministrada por Conceição Almeida. Durante o semestre de 2011.1, fomos 

estreitando laços de amizade e, ao final, fui convidada para participar das 

atividades daquele grupo de pesquisa. 

 Nessa época, os pesquisadores do Grecom estavam envolvidos com 

a organização do Colóquio Brasileiro Alan Turing 100 anos. Fui recebida com 

muita cordialidade e inteirei-me das atividades. Participei ativamente da 

organização do evento. Ao final, tivemos um almoço de confraternização 

com a equipe e selei minha permanência no grupo. Nas palavras de João 

Bosco Filho, para quem este grupo é muito mais que uma base de pesquisa, 

aderi ao sobrenome “GRECOM”. 

Continuei frequentando a base de pesquisa e participando dos dias 

de estudo que ocorrem quinzenalmente para a exposição e debate da obra 

de um autor em especial, enquanto me preparava para a seleção. Mas não 

antes de realizar mais um evento de sucesso e ter a honra de conhecer 

pessoalmente o nosso patrono Edgar Morin.   

O Colóquio Internacional Tributo a um pensamento do Sul ocorreu em 

comemoração aos 20 anos do Grecom, durante os dias 31 de outubro de 01 

de novembro de 2012. Nesse memorável evento, pude conhecer 

pessoalmente diversos pensadores que até então eu só conhecia por 

fotografia ou por citações: Edgard de Assis Carvalho, Ubiratan d‟Ambrósio, 

Ana Cecília Espinosa, Izabel Petraglia, Maria Cândida de Moraes e Daniel 

Munduruku. 

Depois de ter me envolvido ativamente em mais um evento bem 

sucedido, voltei ao meu foco e comecei a preparar meu ingresso no 

mestrado em educação. Submeti-me à seleção e fui aprovada. Durante a 

entrevista na qual são colocados em evidência o tema de pesquisa e os 

objetivos do projeto de pesquisa a ser realizado, as primeiras páginas desta 

dissertação começaram a ser idealizadas. 

Escutei atenta à sugestão da banca e saí de lá com a indicação de, 

dentre outros, três livros que precisava ler imediatamente. Um deles, indicado 
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por Josineide de Oliveira Silveira: A sombra do vento, de Carlos Ruiz Záfon. 

Essa obra faz parte de uma trilogia que tem como tema principal o cemitério 

dos livros esquecidos. O primeiro livro conta a história de um menino 

chamado Daniel Sempere, que acorda assustado na noite do seu 11o 

aniversário por não mais conseguir se lembrar do rosto de sua mãe já 

falecida há algum tempo. Para consolá-lo, seu pai, dono de um famoso 

sebo em Barcelona, leva-o para conhecer o cemitério dos livros esquecidos, 

uma biblioteca secreta e labiríntica que funciona como depósito de obras 

abandonadas pelo mundo à espera de quem as descubra. 

A casa de papel, de Carlos María Domíngues, foi o livro sugerido por 

Ceiça Almeida. Trata-se de uma história sobre o amor desmensurado pelo 

livro, pela biblioteca e pela literatura. O curioso desse romance é que a 

personagem principal, Bluma Lennon, uma lindíssima professora de 

Cambridge, morre atropelada por um carro numa esquina logo no começo 

da história, de tão envolvida que está com a leitura de um poema de Emily 

Dickson. Outro personagem central é Carlos Brauer, um colecionador 

compulsivo de livros que se isola numa praia e constrói uma casa usando 

todos os seus livros como se fossem tijolos, destruindo, assim, as obras 

acumuladas durante sua vida. 

O último, sugerido por Ana Lúcia Aragão, foi Aqueles cães malditos de 

Arquelau, de Isaias Pessoti. No livro, um grupo de jovens pesquisadores, do 

Instituto Galilei em Milão, apaixonados pelo saber e pelo conhecer, se 

deparam com um manuscrito inédito do século XV escrito pelo “Bispo 

Vermelho” e, a partir daí, tem início uma série de enigmas que se escondem 

ente os afrescos e a arquitetura local. A paixão pelo conhecimento e as 

relações entre o espirito humano e o saber tecem o enredo dessa obra. 

Ao final dessas três leituras, ficou pra mim uma certeza: que o meu 

tema já havia me escolhido. Era ele, o livro. É essa minha obsessão cognitiva. 

Tinha agora o desafio de iniciar os primeiros passos da escrita de mais um 

capítulo do meu livro da vida. Eu dava início a esta dissertação, já naquele 

momento.  
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O próximo passo seria eleger os interlocutores dos quais me valeria 

para a escrita deste texto. Iniciei com um pacote básico de leitura indicado 

por Ceiça acerca da Ciência e das Ciências da Complexidade. Como 

forma de unir ciência a algo que me é muito caro, inclui em meu método a 

estratégia de unir ciência e literatura. Fiz minhas escolhas. Para dar suporte 

aos meus argumentos, escolhi Edgar Morin, Maria da Conceição de 

Almeida, Ilya Prigogine, Giorgio Agamben, Vandana Shiva, Pierre Levy, 

Umberto Eco, Jean-Claude Carrière e Roger Chartier.  

Conforme nossa prática de pesquisa coletiva no Grecom, usamos 

muito a expressão operador cognitivo. Para nós, o operador cognitivo é a 

escolha que cada um de nós faz ou a identificação de algum elemento, de 

algum autor, alguma ideia ou alguma imagem que nos move para o 

desenvolvimento de uma pesquisa, isso se chama operador cognitivo1. 

Em particular, utilizarei como referência de método os trabalhos de 

pesquisadores do Grecom que, assim como eu, optaram pela escolha de 

um operador cognitivo para dar conta de suas proposições. Mais 

especificamente a dissertação Além do finito e do definido: os intelectuais 

sob os ecos da fabula A cigarra e a formiga, de Maria Margarida Knobbe 

(2000), que apresenta como operador cognitivo a fábula de Esopo A cigarra 

e a formiga para problematizar a práxis do intelectual no século XXI. Para 

ela, a cigarra e a formiga são metáforas para compreender o que é o 

intelectual complexo, que é ao mesmo tempo cigarra e formiga.  

Da mesma forma, tomando como operador cognitivo o livro As 

viagens de Gulliver de Jonathan Swift, a tese de Margarida Maria Knobbe Da 

compreensão: novas viagens de Gulliver (2007), escrita no formato de um 

diário de bordo constrói uma arqueologia da compreensão, problematiza as 

interconexões entre comunicação e compreensão no atual processo de 

planetarização; realiza alguns ensaios sobre ética, ciência e a condição 

                                                           
1
 Temos exercitado como pesquisadores do Grecom a nos valer de alguns elementos ou 

materiais com a função de operadores das reflexões e a isso chamamos de operadores 

cognitivos, ou seja, a ideia de operador cognitivo diz respeito àquilo serve de referência 

principal para nos mover no desenvolvimento da pesquisa e para a compreensão de um 

fenômeno. 
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humana, sob inspiração do Parlamento das coisas sugerido por Bruno Latour, 

onde estão presentes simetricamente, as ciências, os cientistas, as políticas, 

as naturezas, as culturas e as sociedades, e destaca que toda compreensão 

é pontual, parcial, provisória, lacunar e inacabada. 

A dissertação de Sânzia Pinheiro Barbosa (2002) tem como operador 

cognitivo a afirmação de que a metáfora inaugurada pela ciência para 

pensar o século XX é a arte, proferida pelo “poeta da termodinâmica” Ilya 

Prigogine. Para pensar tal proposição, expõe alguns movimentos da arte 

moderna, traça ligações entre arte e ciência e traz à tona o movimento do 

poema processo. 

O operador cognitivo da tese de Josineide Silveira de Oliveira A 

formação pela escrita do amor (2004) é o epistolário do filósofo Pedro 

Abelardo e de sua discípula e amante Heloísa, escrito no século XII. Essas 

cartas de amor expressam questões que dizem respeito à formação do 

sujeito, contam de uma formação transversalizada pelo amor e revelam o 

cuidado e a transcendência como princípios orientadores de formação do 

indivíduo sujeito.  

 Carlos Henrique Lisboa Fontes, em sua dissertação Ciência como 

Montagem, Montagem como Ciência (2006), tem como operador cognitivo 

o processo de construção de uma teoria científica, descrita por Werner 

Heisenberg em seu livro A parte e o todo, em analogia com o processo de 

montagem do espetáculo teatral O tempo da chuva, do Grupo Beira de 

Teatro, para discutir a hipótese de que ciência é uma montagem, e uma 

montagem teatral também pode ser sistematizada como a ciência. 

Antonino Condorelli utiliza como operadores cognitivos uma narrativa 

literária e uma cinematográfica: o livro autobiográfico Dersu Uzala, do 

escritor e explorador russo Vladimir Klavdievich Arseniev (1872-1930), 

publicado pela primeira vez em 1923, e o filme homônimo do diretor japonês 

Akira Kurosawa (1910-1998), lançado em 1975. Na dissertação Dersu Uzala: 

hibridação homem-natureza (2011), ele explora de que forma as hibridações 

entre ser humano e ambientes naturais não-urbanos contribuem para 
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configurar as estratégias de construção de conhecimento e de interação 

com o mundo do sujeito. 

Por fim, a tese de Laíse Tavares Padilha Bezerra Gurgel de Azevedo 

Anagramas do Corpo, processos de repetição e representação da 

condição humana: um diálogo entre Hans Bellmer e Pina Bausch (2012), 

utiliza como operador cognitivo metáforas que surgem a partir da obra 

estética de dois artistas consagrados: Pina Bausch e Hans Bellmer, 

transgressores que se insurgem definitivamente contra a trivialidade na arte e 

na vida, para reafirmar a tese de que a arte pode apresentar metáforas 

para pensarmos a ciência, a educação e a condição humana em bases 

complexas e transdisciplinares.  

Quanto a mim, a primeira escolha de operador cognitivo foi o filme A 

história sem fim, adaptado do livro de mesmo título. O filme fez parte da 

minha infância e já o havia assistido inúmeras vezes. Após reler o livro e assistir 

mais uma vez o filme, identifiquei algumas ideias centrais que se 

aproximavam do desejo de mostrar a importância do livro na minha vida.  

Em A história sem fim, o menino Bastian Baltazar Baeux, de posse de um 

livro mágico, é transportado para o mundo de fantasia. Nesse domínio da 

experiência, o garoto era capaz de realizar todos os seus sonhos por mais 

incríveis ou estranhos que parecessem. Tudo é possível no mundo da fantasia 

e da ficção, da imaginação.  

A mensagem principal do filme e do livro é que as pessoas, dada a 

existência em uma sociedade individualista, haviam esquecido o caminho 

para o mundo noológico, da fantasia, da imaginação e dos sonhos. A 

trajetória realizada por Bastian protagoniza a realização de seus desejos até 

finalmente conseguir realizar seu desejo mais íntimo e verdadeiro, que era 

amar e ser amado. Entretanto, esse filme não atendia de forma plena às 

proposições pretendidas por mim ao idealizar esta dissertação. 

Em seguida, deparei-me com o romance A menina que roubava livros, 

de Markus Zusak. Já havia lido o livro há tempos atrás. E agora fiz o caminho 

inverso ao que geralmente faço. Assisti primeiro ao filme. Como no passado, 
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nas minhas primeiras leituras, emocionei-me ao reiniciar a releitura. Mudei 

pela segunda vez para outro operador cognitivo.  

Os motivos que me levaram a fazer essa escolha foram vários. 

Conscientes e inconscientes. Vou expor alguns deles. O primeiro e mais 

profundo de todos é a relação da menina que roubava os livros com a 

figura paterna, tão forte e presente na minha vida. Por conseguinte, o laço 

de mistério, crença e potencialidade ente ela e o livro. E, por fim, o ato de 

fazer do livro uma ponte entre a ignorância e o conhecimento, este 

traduzido como ato de conhecer. 

Mesmo apresentando o livro como objeto central de toda a trama, 

não foi esse o operador que conseguiu me mover e dialogar com as 

proposições da minha pesquisa. Faltava a problematização direta com as 

questões atuais e, o mais importante, a existência de argumentos que 

sustentassem a minha defesa em favor do livro impresso.  

É na obra de Umberto Eco e Jean-Claude Carrière, Não contem com 

o fim do livro, que essa temática é colocada de forma questionadora e 

radical. Ali os autores defendem o argumento da perenidade do livro, em 

detrimento de outros suportes do conhecimento. Essa é também a minha 

defesa, minha aposta. Esse é o meu operador cognitivo.  

Todo esse caminho percorrido por mim na realização desta pesquisa, 

as leituras realizadas, as escolhas feitas, a busca por novos caminhos até 

encontrar o meu operador cognitivo, é a materialização do que Edgar Morin 

denomina de método como estratégia. Para ele, devemos optar sempre 

pelo método e não pela metodologia. As metodologias são guias a priori 

que programam as pesquisas, enquanto que o método derivado do nosso 

percurso será uma ajuda à estratégia (MORIN, 2005, p. 35). 

Optar pelo método como estratégia foi para mim um desafio. Como 

sabemos, a formação de um bibliotecário é construída sob as amarras de 

normas e procedimentos praticados pela academia na construção da 

produção científica. Somos nós que, em sala de aula, repassamos aos nossos 

alunos o formato correto para apresentar um trabalho de natureza científica. 
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Da mesma forma, orientamos como eles devem escolher a metodologia que 

atenda melhor aos seus objetivos. 

 Nesta dissertação, foi o método como estratégia, e não a 

metodologia que me proporcionou atingir o meu objetivo de defender a 

imortalidade do livro. Proponho de uma forma geral elaborar um manifesto 

em louvor a esse artefato das palavras no âmbito da literatura e da cultura 

científica. Para tratar dessa temática não pretendo me ater apenas a fazer 

comparações entre o impresso e o digital, entre custos, praticidade e 

tendências sociais. Não. Vou mais longe. Defendo meu argumento em bases 

epistemológicas mais alargadas e, acima de tudo, culturais. 
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UMA HISTÓRIA COMPLEXA DO 

LIVRO 

 

 

 

“Há uma história cosmológica, no interior da 

qual há uma história da matéria, no interior da 

qual a há uma história da vida, na qual há 

finalmente nossa própria história” (Ilya 

Prigogine).  
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Desdobro as palavras de Ilya Prigogine (2002), o “poeta da 

termodinâmica”, que aparecem como epígrafe deste capítulo. Sugiro que 

há uma história do homem, no interior da qual há uma história do registro do 

conhecimento, no interior da qual há uma história dos suportes, na qual há, 

finalmente, a história do livro. Apresento agora um histórico, de forma breve, 

da evolução dos suportes informacionais e uma história do livro construída 

em patamares complexos2.  

Ao retratar a evolução dos suportes informacionais no Ocidente, do 

papiro ao livro, faz-se necessário um recorte na história do processo de 

registro de informações exercitado pelo homem e as mudanças ocorridas 

nesse cenário ao longo dos séculos. Tais suportes, ao mesmo tempo em que 

registram a evolução do conhecimento humano, tecem também a sua 

própria história. 

Autores como Wilson Martins (1998) e Luís Milanesi (2002) expõem a 

longa metamorfose que começa com o papiro, um dos primeiros materiais 

utilizados na antiguidade para tatuar pelas palavras e símbolos os 

pensamentos humanos. O papiro era uma planta cultivada às margens do 

rio Nilo. Extraia-se o miolo dos caules, em forma de fita, e após secar eram 

coladas umas sob as outras e escritas em um único lado.  

O papiro é considerado o suporte responsável por levar a cultura do 

Egito a outros povos e oferecer ao homem a oportunidade de realizar a 

preservação da memória. “Sobre cada folha, o texto era escrito em colunas 

e cada uma delas se colava em seguida, pela extremidade à folha seguinte, 

de forma que se obtinham fitas de papiro com, às vezes, dezoito metros de 

comprimento” (MARTINS, 2001, p. 62). 

A escassez natural e a dificuldade no manuseio ocasionaram a sua 

substituição pelo pergaminho. Este, encontrado mais facilmente e retirado 

de animais, mais especificamente do couro de carneiro ou de cabrito, era 

exposto ao sol para secar e suas folhas eram dobradas ao meio, 
                                                           
2
 A bibliografia sobre a história oficial do livro é extensa e pode ser encontrada nos seguintes autores: Albert 

Labarre (1981); Douglas C. McMurtrie (1982); Hipólito Escolar (1988); Ruth Rocha (1992); Roger Chartier 

(1999); Wilson Martins (1998); Lucien Febvre e Henri-Jean Martin (2000); Luís Milanesi (2002). 
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sobrepostas, costuradas e encapadas com materiais firmes, como a 

madeira, chamados de códex. 

A substituição dos rolos de papiro pelo códex de pergaminho permitiu 

uma mudança significativa no manuseio dos documentos, uma vez que, 

para serem lidos, passariam a ser folheados e não mais desenrolados. O 

códex é considerado um grande avanço para a escrita, de forma que o 

pergaminho pode ser considerado o precursor do livro no formato tal como 

conhecemos hoje. 

 

O pergaminho foi escrito, como o papiro, de um lado só, até 

que se descobriu ser perfeitamente possível fazê-lo nas duas 

faces. Enquanto a escrita era realizada apenas no reto, o 

pergaminho era enrolado, como o papiro, para construir o 

volumén. A escrita no reto e no verso vai dar nascimento ao 

códex, isto é ao antepassado imediato do livro (MARTINS, 2001, 

p. 68).  

 

 

Ao mesmo tempo em que os suportes eram substituídos, modificava-se 

também a forma artesanal como os livros eram confeccionados. As técnicas 

utilizadas no seu revestimento e disposição, para escrita e leitura, buscavam 

propiciar uma manipulação funcional e mais agradável. Foi com o códex 

que o leitor conquistou a dupla liberdade no manuseio e na leitura. Pousado 

sobre uma mesa, o livro não exigia mais a total mobilização do corpo. O 

leitor poderia distanciar-se, ler e escrever ao mesmo tempo, indo, ao seu bel-

prazer, de uma página a outra (CHARTIER, 1999). 

Com a invenção da prensa de tipos móveis, pelo alemão Johannes 

Gutemberg em meados do século XV, e a ampla utilização do papel, tem 

início uma economia baseada no conhecimento registrável. Instaura-se um 

cenário que possibilita ao longo dos tempos uma maior acessibilidade e um 

vínculo mais permanente com essa tecnologia revolucionária que é o livro. 

Como fonte de memória e transmissão de informação e 

conhecimento, esse suporte da escrita popularizou-se e adquiriu grande 

representatividade como elemento de preservação da memória e difusão 

da cultura. Para a nossa sociedade, o conhecimento eternizado nos livros 
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pode ser considerado como indicador histórico da evolução social, das 

mudanças e permanências, construções e reconstruções sociais, culturais, 

documentárias e literárias.  

 

La característica essencial del hombre há sido y es la creación 

de instrumentos o herramientas que le han permitido y le 

permiten ampliar sus facultades naturales hasta convertido en 

la criatura más poderosa o, como se le ha venido llamado, em 

el rey de la creación; y el más fecundo invento del hombre, la 

herramienta más maravillosa por él creada, há sido el libro, 

entendido no em su sentido físico, sino como conjunto 

ordenado de mensajes, es decir, visto como contenido, no 

como continente o soporte (ESCOLAR, 1988, p. 17). 

 

As características descritas por Escolar, ao considerar o livro como a 

invenção mais maravilhosa já criada pelo homem, se coadunam com os 

argumentos do bibliófilo Umberto Eco ao enfatizar que “o livro é uma 

invenção como a colher, o martelo, a roda ou a tesoura. Uma vez 

inventados, não podem ser aprimorados. [...] e não vemos como, para o 

mesmo uso, poderíamos fazer algo melhor que o próprio livro”(ECO; 

CARRIÈRE, 2010, p. 16-17). 

 Embora sua essência tenha sido preservada, o livro apresenta em sua 

evolução um processo marcado por uma série de metamorfoses. Em síntese, 

originariamente confeccionado em rolos de pergaminho, mais tarde 

adquiriu o formato dos códices, e destes para os impressos em papel, 

chegando agora a um novo formato, o eletrônico. “Pouco a pouco, o saber 

se objetivou: primeiro em rolos, pergaminhos, suportes de escrita. Depois, em 

livros de papel, suportes de imprensa. E hoje, concluindo, na internet, suporte 

de mensagens e de informação” (SERRES, 2013, p. 25). 

A história do registro da informação e conhecimento humanos 

evidencia uma natureza de transformação e substituição. Isso, de certa 

forma, poderia nos levar a questionar se o mesmo ocorreria com o livro. 

Entretanto, as condições que levaram às substituições dos suportes 

anteriores, tais como a escassez de matéria-prima, um melhor 

acondicionamento, a facilidade de manuseio, hoje não subsistem. 
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Nada existe de consistente que assegure as especulações acerca do 

fim do livro. Ao contrário, ainda hoje ele se apresenta como um forte 

candidato à eternidade, e de forma alguma pode pertencer ao grupo dos 

suportes caracterizados como efêmeros. Ele é, e continuará a ser por um 

bom tempo, o meio mais durável para acondicionar saberes científicos, 

sentimentos, desejos, sonhos e fantasias oriundas do consciente e 

inconsciente. Insuperável na ordem do imaginário, sua essência não mudou. 

Ele estará sempre esperando para ser aberto e folheado novamente. 

 Além dessa história oficial do livro, da narrativa cronológica de sua 

existência retratada nos clássicos, interpelamos: o que é realmente em sua 

essência esse objeto? Para dar vazão a tal questionamento, construo uma 

história complexa do livro, uma meta-história. 

Para iniciar esta história, ressalto algumas características caras ao 

pensamento complexo e que acredito estarem presentes no livro. Para as 

ciências da complexidade, natureza e cultura são dois elementos 

indissociáveis. Podemos fazer uma analogia e dizer que todo livro é 100% 

natureza e 100% cultura.  

Nas páginas do livro, que um dia já foram árvores, são tatuadas as 

letras, as palavras, os símbolos, os artifícios da cultura impressa. Por meio dele, 

a cultura transporta os elementos da natureza e a natureza contém os 

elementos da cultura. Ele é histórico porque passa pelo tempo, e é atual por 

essa mesma característica. Uma vez impresso, dá eternidade ao que é 

pontual, local, de um tempo. 

O livro é um elemento híbrido, conforme expressão utilizada por Bruno 

Latour. Para ele, híbrido é tudo o que é ao mesmo tempo natureza e cultura: 

“uma forma que se conecta, ao mesmo tempo, à natureza das coisas e ao 

contexto social, sem contudo, reduzir-se nem a uma coisa nem a outra” 

(LATOUR, 1994, p. 11). 

Dos argumentos expostos acima, podemos inferir que o livro é uma 

representação do que é complexo. Um sistema de registro de ideias 

composto de elementos que não podem ser dissociados, como por 

exemplo, a natureza e a cultura. Esse exercício de utilizar um elemento como 
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metáfora para dar conta de explicar o que é o complexo pode ser visto na 

metáfora do cálice de vinho do porto descrita por Edgar Morin em A 

cabeça bem feita: repensar a reforma: reformar o pensamento (2011). Morin 

descreve, por meio das palavras de Michel Cassé, as relações complexas 

existentes entre a natureza e a cultura. Segundo ele, 

 

Michel Cassé, em um banquete no Castelo de Beychevelle, 

quando um enólogo lhe perguntou o que um astrônomo via 

em seu copo de vinho Bordeaux, respondeu assim: “Vejo o 

nascimento do Universo, pois vejo as partículas que se 

transformaram nele nos primeiros segundos. Vejo um Sol 

anterior ao nosso, pois nossos átomos de carbono foram 

gerados no seio deste grande astro que explodiu. Depois, esse 

carbono ligou-se a outros átomos nessa espécie de lixeira 

cósmica em que os detritos, ao se agregarem, vão formar a 

terra. Vejo a composição das macromoléculas que se uniram 

para dar nascimento à vida. Vejo as primeiras células vivas, o 

desenvolvimento do mundo vegetal, a domesticação da 

vinha nos países mediterrâneos. Vejo as bacanais e os festins. 

Vejo a seleção das castas, um cuidado milenar em torno dos 

vinhedos. Vejo, enfim, o desenvolvimento da técnica moderna 

que hoje permite controlar eletronicamente a temperatura de 

fermentação nas tinas. Vejo toda a história cósmica e humana 

nesse copo de vinho, e também, é claro, toda a história 

específica do bordelês” (MORIN, 2011, p. 36).  

 

Talvez o mesmo exercício possa ser feito com o livro. Se em algum 

momento eu fosse questionada, como bibliotecária, sobre o que vejo ao 

abrir um livro, eu poderia recorrer às palavras de Ceiça Almeida na abertura 

de Complexidade e cosmologias da tradição (2001), fazer minhas as suas 

palavras e responder assim: nas páginas de um livro posso perceber que 

 

Nenhum livro é apenas um livro. Todo livro aprisiona a fuga da 

alma, libera o inocente e fugaz desejo de deixar dito, o que é 

outra maneira de não morrer. Além das palavras que 

expressam ideias, todo livro acondiciona silêncios, trai o autor, 

esconde ou deixa entrever intensas alegrias, insatisfações 

existenciais indizíveis, prazeres e dores. Toda escritura é uma 

tatuagem cognitiva, uma voz do espírito que se materializa. 

Todo livro permite um dialogo com quem ler, mas é antes de 

tudo um diálogo com outros livros e outras ideias que lhes 

antecederam e com as quais tem um débito enorme e um 

compromisso. Toda autoria é parcial e, se há alguma 
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originalidade em qualquer pensamento, ela se deve a uma 

forma singular de reorganizar o material existente à sua volta. 

Dizer qualquer coisa é deixar de dizer outras tantas. Todo livro é 

lacunar, inacabado, incompleto. Mas é também uma 

promessa e um compromisso com as palavras ditas, com as 

ideias anunciadas e com o mundo do qual fala. Toda escritura 

é um veneno capaz de, a depender de sua dosagem, gerar 

vida ou prover morte (ALMEIDA, 2001, p. 7). 

 

Ao tomar em minhas mãos um livro para catalogar, classificar, indexar, 

não posso simplesmente manuseá-lo como um objeto sem vida, sem história. 

Acredito que, como se fosse por ressonância mórfica, por meio de cada livro 

catalogado, fica em mim um pouco de seu conteúdo, mesmo que não o 

tenha lido na íntegra. São novas palavras adicionadas ao meu vocabulário, 

uma imagem que marca e fica gravada na memória, um conhecimento 

novo adquirido. 

Ao propor a construção de uma história complexa do livro, tomo como 

ponto de partida os princípios norteadores dos sistemas complexos. Procuro 

compreender tais princípios e verificar se posso encontrá-los no livro. 

Encontro em Ciências da complexidade e educação: razão apaixonada e 

politização do pensamento (2012) elencados 11 princípios para 

circunstanciar a compreensão de complexidade e promover o exercício do 

pensamento complexo, elaborado por Ceiça Almeida com base nas obras 

A Inteligência da Complexidade, de Le Moigne e Morin (2000), Educar na 

era planetária, de Morin, Ciurana e Motta (2003), e fragmentos das ideias de 

Ilya Prigogine e Henri Atlan. Segue abaixo uma síntese desses princípios: 

 

1. O complexo comporta várias dimensões;  

2. O complicado é distinto do complexo; enquanto o primeiro para ser 

analisado pode ser decomposto em quantas partes forem necessárias 

de forma a atingir sua resolução, o complexo, por sua vez é tecido por 

elementos heterogêneos e inseparavelmente associados; 

3. O complexo comporta incertezas de natureza física ou teóricas, ou em 

determinados casos as duas dimensões simultaneamente; 
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4. O complexo é marcado pela imprevisibilidade, não sendo possível 

prever a tendência de um fenômeno complexo; 

5. O complexo é não determinístico, não linear, instável. Os fenômenos 

complexos não são regidos e não obedecem às leis universais 

imutáveis, sendo assim, não é possível lhe inferir uma rotina ou 

projeção determinista; 

6. O complexo é um sistema auto-eco-organizado que opera por um 

sistema aberto que troca informações com o seu meio ressignificando-

as e reintegrando-as ao seu núcleo organizador; 

7. O complexo é sempre marcado pela evolução, transformação, 

mutação e pelo inacabamento; 

8. O complexo é caracterizado pela dualidade entre autonomia e 

dependência. Depende do contexto, do entorno, mas se organiza a 

partir de si;  

9. O complexo comporta, supõe ou expressa emergências. 

Compreenda-se por emergência aquilo que é da ordem do 

acontecimento novo e não previsível e que tem origem a partir de 

uma combinação original de elementos ou padrões já existentes; 

10.  O complexo produz bifurcações, provoca flutuações e vive da 

instabilidade, portanto tende a instalar-se longe do equilíbrio; 

11.  O complexo vive da tensão bilateral entre determinismo e liberdade. 

Mesmo comportando a incerteza, imprevisibilidade e instabilidade tão 

características de um sistema livre, não escapam aos determinismos 

da natureza.  

 

De posse de tais princípios, podemos identificar que o livro contém 

algumas dessas características e, portanto, pode ser considerado como uma 

expressão do complexo. Como instrumento da transdisciplinaridade, 

comporta várias dimensões e pode tratar de assuntos que pertencem 

simultaneamente a varias áreas do conhecimento. 

Tomando como referência a relação parte e todo, problematizada 

por Blaise Pascal, e trazida à tona por Edgar Morin, para quem o todo é mais 
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que a soma das partes e cada parte contém os elementos do todo, 

podemos considerar que o livro é, ao mesmo tempo, todo e parte. “O todo 

tem qualidades ou propriedades que não são encontradas nas partes, se 

estas estiverem isoladas[...], e certas qualidades ou propriedades das partes 

podem ser inibidas pelas restrições provenientes do todo” (MORIN, 2013b, p. 

35). 

O conhecimento produzido e eternizado nos livros pode ser 

considerado uma parte representativa de uma época, uma sociedade, sua 

cultura, e deixar vazar nas suas linhas e entrelinhas a forma de se fazer 

ciência; as principais teorias relevantes de serem discutidas; o gênero 

literário, musical e artístico predominante da época; os indícios do declínio 

de teorias e paradigmas, assim como a emergência de novas teorias e 

novos paradigmas.  

Por outro lado, é na internalização, por seus leitores, dos 

conhecimentos publicados que o livro deixa de ser parte e reconfigura-se 

em um todo de um conhecimento novo produzido a partir das conexões 

estabelecidas na inteligência e na memória dos indivíduos. Do contrário, do 

que adiantaria reproduzir nossos conhecimentos, nossa cultura e nossa arte 

em livros, se eles não fossem nunca lidos? Aqui podemos fazer referência a 

uma frase dita por Claude Levi-Strauss: de nada adianta empunhar o 

martelo, se for para bater ao lado do prego (ALMEIDA, 2010). 

Dessa relação entre livro e leitor podemos compreender que o livro 

pode ser caracterizado como complexo, pela relação entre sua 

dependência e autonomia. Dependência do contexto histórico, da 

finalidade a que ele se presta, de quem o comercializa para que possa 

chegar às pessoas, e principalmente do leitor. Na antiguidade, os livros eram 

produzidos para preservar a memória e apenas serem lidos por poucos. 

Autonomia, uma vez que cada livro é autônomo em si mesmo. Tem um 

conteúdo específico e singular. 

Com a invenção da prensa por Gutemberg, o surgimento das 

universidades e das ciências modernas, os livros, agora produzidos em 

grande escala, passam a ser largamente produzidos para divulgação das 
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descobertas científicas. Os literatos escrevem livros com a finalidade de 

contar suas histórias e extravasar suas emoções. Isso para dizer que o livro 

sempre esteve preso ao interesse de quem o produzia.  

Por outro lado, uma vez escrito, tatuado e disseminado, ele cria 

autonomia, passa a existir independentemente de quem o criou e da 

finalidade inicialmente desejada. Essa autonomia o torna potencialmente 

passivo de ser reorganizado em patamares complexos, conforme o 

significado imputado a ele por quem o lê. Portanto trata-se de uma 

autonomia relativa, ou seja, configura-se propriamente, a dialógica entre 

autonomia e dependência. 

Esse processo dialógico, de recursividade e retroalimentação, posto 

pelo pensamento complexo, pode ser análogo à relação existente entre os 

livros e seus leitores. Nessa relação, podemos identificar o autor/leitor que 

escreve e publica seus livros, para que os leitores, ao lê-los, possam 

internalizar e ressignificar as informações ali dispostas e produzir novos 

conhecimentos que, por sua vez, serão dispostos em novos livros como forma 

de informação para novos leitores. 

Assim como tudo o que é da ordem do complexo, todo livro é lacunar, 

inacabado, incompleto. Seus conteúdos não representam de forma alguma 

axiomas que devem ser ortodoxamente aceitos e inquestionáveis. Ao 

contrário, tudo o que está publicado nos livros são conhecimentos parciais, 

de caráter provisório e atual das pesquisas e estudos que estão sendo 

realizados, devendo servir de referências e não de verdades incontestáveis. 

O filósofo tcheco naturalizado brasileiro Vilém Flusser, em A escrita, há 

futuro para a escrita? (2010), descreve essa relação entre o que está escrito 

e quem lê. Para ele, o texto escrito só passa a existir quando lido, 

processado, ressignificado pelo leitor. Quando o livro ultrapassa seu ponto 

final ao encontro do leitor. “O motivo que está por trás do escrever não é 

apenas orientar pensamentos, mas também dirigir-se a um outro. Apenas 

quando uma obra escrita encontra o outro, o leitor, ela alcança sua 

intenção secreta” (FLUSSER, 2010, p. 21). 
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Podemos afirmar que o livro também expressa a incerteza. Isso porque 

trata-se de uma ferramenta que permite ao leitor usar da criatividade para 

fazer nascer novas ideias. Ou seja, fora da determinação posta pelo autor no 

momento de sua escrita, cada palavra dita recruta o imaginário. Alguns 

livros fazem rir, outros fazem chorar. E, o mais curioso: as palavras que fazem 

chorar a uns, fazem rir a outros.  

Por fim, o livro vive da tensão entre o que está posto, as palavras nele 

escritas, e o suposto, a escrita das entrelinhas. Entre o seu estado 

determinado de estar sempre em um suporte que possibilite fixar a escrita, e 

a possibilidade de ser potencializado no mundo noológico. Nas páginas de 

um livro podemos encontrar a incerteza de uma teoria científica; a 

instabilidade que nutre o berço de uma nova teoria científica; a 

imprevisibilidade, como, por exemplo, o final de um romance não apresentar 

o final feliz do nosso personagem preferido. As palavras de um livro escapam 

aos determinismos de estar fixado em um suporte. Elas esperam sempre por 

alguém que as retire das estantes, as transformem. São esses patamares de 

complexidade possibilitados pelo livro que o faz não obedecer às leis 

universais imutáveis da ciência e da sociedade. 
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O LIVRO COMO SUPORTE 

CONTEMPORÂNEO DO 

CONHECIMENTO 

  

 

 

 

 

“Livros constituem “experiências de verdade”, 

quando nos desvendam e configuram uma 

verdade ignorada, escondida, profunda, informe, 

que trazemos em nós, o que nos proporciona o 

duplo encantamento da descoberta de nossa 

verdade na descoberta de uma verdade exterior a 

nós, que se acopla à nossa verdade, incorpora-se a 

ela e torna-se a nossa verdade” (Edgar Morin). 
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Em sintonia com a epígrafe acima, começo por afirmar que o livro é o 

passaporte para nos transportar da ignorância para o conhecimento de 

uma verdade. O conhecimento eternizado nos livros serve de informações 

para os leitores. Estes, ao se apropriarem do que leem, realizam 

comparações ou confrontações com seu conhecimento prévio e 

constroem, assim, o conhecimento pertinente. 

O argumento central deste terceiro capítulo pretende demonstrar o 

caráter contemporâneo do livro. Para tanto, valho-me da noção de 

contemporâneo utilizada pelo filósofo italiano Giorgio Agamben, em O que 

é o contemporâneo? e outros ensaios (2009). 

 Nesse livro, Agamben constrói duas noções ou argumentos, em novos 

patamares, para expor o que considera contemporâneo, retirando do 

vernáculo o sentido estritamente epocal. 

 

1. “Pertence verdadeiramente ao seu tempo, é verdadeiramente 

contemporâneo aquele que não coincide perfeitamente com este, 

nem está adequado a suas pretensões e é, portanto nesse sentido 

inatual; mas exatamente por isso, exatamente através desse 

deslocamento e desse anacronismo, ele é capaz, mais do que outros, 

de perceber e apreender o seu tempo” (AGAMEN, 2009, p. 58). 

2. “Contemporâneo é aquele mantém fixo o olhar no seu tempo, para 

nele perceber não as luzes, mas o escuro. É aquele que sabe ver na 

obscuridade, que é capaz de escrever mergulhando a pena nas 

trevas do presente” (AGAMBEN, 2009, p. 62). 

 

Sob a luz dessas características, defendo o argumento de que o livro 

resiste e persiste ao longo desses seis séculos como o principal suporte de 

registro do conhecimento humano, mesmo diante do avanço tecnológico e 

principalmente das projeções e previsões que creram no seu fim. 

Para tanto, faço uma breve digressão à história dos suportes de registro 

do conhecimento, elencando a ocorrência e suas finalidades com o 
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objetivo de ressaltar diante de todos os suportes que serão citados o caráter 

contemporâneo do livro. 

Ao longo dos séculos, fomos espectadores das invenções realizadas 

pelo homem. Algumas invenções foram decisivas para a evolução da 

humanidade e perpetuação do conhecimento produzido. Dentre as quais, 

podemos destacar a palavra escrita como uma das tecnologias mais 

transformadoras já criadas em nossa sociedade. Fundamentalmente, a 

escrita é a casulo onde é gerada a vida do conhecimento humano, 

permitindo que ele perdure por séculos.  

Como artefatos para dar sustentação para a escrita, foram criados os 

suportes. Bases físicas sobre as quais na história dos suportes de registro de 

conhecimento, destacamos dentre os mais conhecidos: o papiro de origem 

vegetal, considerado o principal suporte da escrita na antiguidade. Seu 

formato era em rolo ou volumem. Apresentava baixo custo, fácil 

reprodução; entretanto, extremamente frágil e de manuseio complexo. Com 

a escassez do papiro, buscou-se um substituto. 

O pergaminho veio a substituir esse suporte. Feito geralmente de pele 

de carneiro, curtida e tratada, tornava os manuscritos enormes. O seu 

desenvolvimento foi consequência da necessidade de substituir o papiro 

como material de escrita, porque aquele não mais satisfazia às exigências 

da evolução do livro, que abandonava o rolo pelo códex e pela folha 

dobrada ao meio.  

O processo de fabricação com pasta de madeira dando origem ao 

papel foi o principal suporte da escrita inventado pelo homem. Esse material 

atravessou os séculos e representa um marco na nossa história, mantendo-se 

vivo até os dias atuais. “A história da civilização moderna foi escrita, em 

grande parte, não „sobre‟ o papel, mas „pelo‟ papel” (MARTINS, 2001, p. 

123). É a partir do papel que surge o livro impresso no formato tal qual 

conhecemos atualmente. 

O papiro, o pergaminho e o papel são os suportes responsáveis pela 

perpetuação do conhecimento humano cristalizado pela escrita. E dessa 

forma ocorreu até o surgimento das novas tecnologias de base 
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microeletrônica. Com o advento do computador, a escrita não se dá mais 

no suporte físico, impresso, e sim por meio de um teclado. 

 

Com a internet voltamos à era alfabética. Se um dia 

acreditamos ter entrado na civilização das imagens, eis que o 

computador nos reintroduz na galáxia de Gutemberg, e 

doravante todo mundo vê-se obrigado a ler. Para ler é preciso 

um suporte. Esse suporte não pode ser apenas o computador 

(ECO; CARRIÈRE, 2010, p. 16). 

 

No decurso dessa mudança, surgem os suportes chamados duráveis, 

como disquetes, CD-ROM, DVD-ROM, Pendrives e, o mais recente, Drive nas 

nuvens, com a missão de servir como guardiães do conhecimento 

produzido, assim como outrora coube ao pergaminho, papiro e livro 

impresso. 

Em síntese, todos os suportes apresentados têm uma característica 

peculiar e familiar. Todos são intrínsecos a uma determinada época, são 

ícones dessa época e obedecem a um ciclo de vida, nascem (são criados), 

vivem seu apogeu e, em seguida, há o declínio. São fixos em um tempo, seu 

tempo de vida útil pode ser cronologicamente datado.  

Foi assim com o papiro e o pergaminho. Surgindo para suprir a 

necessidade de um meio físico para que o conhecimento que já havia sido 

produzido pudesse ser perpetuado a gerações futuras. Tiveram seu momento 

de apogeu, como principal suporte de sua época. E o declínio, quando 

foram inutilizados devido, dentre outras coisas, à sua escassez.  

De forma semelhante ocorreu com os disquetes de 31/2 e 51/4. Eles 

surgiram na década de 1970, no momento de efervescência tecnológica, 

apresentando-se como soluções compactas e portáteis para problemas de 

espaço. Acreditava-se que esses suportes perdurariam durante longos anos. 

Entretanto, as atualizações do hardware os tornaram obsoletos por não mais 

possuírem máquinas capazes de realizar a leitura das informações nele 

contidas. 

Esses dispositivos móveis de memória foram aos poucos sendo 

substituídos pelos CD-ROM, DVD-ROM. A tecnologia presente nos discos 
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compactos apresentava-se com alto grau de qualidade em seu 

armazenamento e proporcionava acessibilidade a um número maior de 

finalidades informacionais. 

 

Quando surgiu o DVD, achamos que tínhamos finalmente a 

solução ideal que resolveria para sempre nossos problemas de 

armazenamento e de acessibilidade. Até então eu nunca 

formara uma filmoteca pessoal. Como DVD, constatei que 

finalmente dispunha do meu “suporte durável”. Nada disso. 

Agora nos anunciam discos num formato mais reduzido, que 

exige a aquisição de novos aparelhos de leitura, e que 

poderão conter, como no caso do e-book, um número 

considerável de filmes. Os bons e velhos DVDs, portanto, serão 

jogados às traças, a não ser que conservemos aparelhos que 

nos permitam projetá-los (ECO; CARRIÈRE, 2010, p. 23).  

 

Os suportes chamados duráveis vivem seu apogeu na sociedade 

cibernética. Mas são fixos em seu tempo. Uma vez ultrapassados pela 

evolução das descobertas científicas, caem em desuso, são sucateados e 

têm sua morte decretada pelo simples fato de serem dependentes da 

tecnologia vigente. O esquecimento vem cada vez mais depressa. O século 

XX é o primeiro século a deixar imagens em movimento de si mesmo, de sua 

própria história, e sons gravados – mas em suportes frágeis e ainda mal 

consolidados (ECO; CARRIÈRE, 2010). 

O livro transcende essa característica por um fato simples e 

transparente. Ele não necessita de nenhum aparato tecnológico para que 

as pessoas possam acessá-lo. Não precisa ser evoluído em seu formato para 

acompanhar o avanço tecnológico. Simplesmente existe, só precisa ser 

folheado. 

Retomando a ideia de contemporâneo como aquele que, 

caracterizado pelo deslocamento e pelo anacronismo, não pode ser fixado 

em um tempo cronológico, podemos crer que o único suporte que atende a 

essa exigência é o livro impresso. 

A ausência de temporalidade cronológica do livro é uma 

característica que explica sua contemporaneidade. O livro impresso, 

encadernado, capa dura, capa simples, papel original, papel reciclado, seja 
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no século XVII, berço das universidades e do nascimento da ciência 

moderna, seja no século XXI, apogeu dos aparatos tecnológicos, 

permanece o mesmo. 

Os suportes informacionais acessados em computadores há pouco 

mais de uma década, atualmente são considerados lixo eletrônico e só 

existem em museus. Muitas das informações neles contidas não foram 

migradas para um novo suporte, e simplesmente perderam-se no tempo. 

Não se pode reutilizar ou atualizar os suportes da tecnologia. Eles 

simplesmente são substituídos.  

Umberto Eco relata que, também ele, foi vítima da substituição desses 

suportes. Em Não conta com o fim do livro, Eco afirma não conseguir mais ter 

acesso a uma versão de sua tese de doutorado armazenada em um 

disquete de 5/14, pois atualmente não existem mais computadores em 

condições de uso para fazê-lo. Ao passo que, em sua coleção, ele possui 

livros impressos datados de séculos anteriores e ainda em condições de 

serem manuseados. Por isso, diz,  

 

ainda somos capazes de ler um texto impresso há cinco 

séculos. Mas somos incapazes de ler, não podemos mais 

sequer ver, um disquete, uma fita cassete eletrônica ou um 

CD-ROM com apenas poucos anos de idade. Não existe nada 

mais efêmero do que os suportes duráveis (ECO; CARRIÈRE, 

2010, p. 24). 

 

Isso tudo para dizer que, em um mundo imerso na tecnologia, o livro 

impresso pode ser considerado contemporâneo justamente pela sua 

característica de desconexão e dissociação com a sociedade atual. Ele 

existe e persiste em uma sociedade que cultua a internet e seus agregados, 

iPod, iPad, smartphones e  e-books.   

 

A contemporaneidade, portanto, é uma singular relação com 

o próprio tempo, que adere a este e, ao mesmo tempo, dele 

toma distâncias; mais precisamente, essa é a relação com o 

tempo que a este adere através de uma dissociação e um 

anacronismo (AGAMBEN, 2009, p. 59). 
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A tecnologia é algo de presença muito forte em nossa sociedade. Está 

presente nas nossas atividades mais simples. Somos espectadores da invasão 

tecnológica em nossa casa, nosso trabalho, nossas relações interpessoais e 

familiares. Utilizada como suporte de conhecimento, ela possibilita a todo 

leitor, sob a condição de estar diante de uma tela e conectado a uma rede, 

a disponibilização universal do patrimônio escrito. 

Mesmo reconhecendo os avanços e progressos da cultura 

tecnológica, é oportuno proceder a uma autocrítica sensata aos novos 

suportes disponibilizados pela informática. Para não incorrermos em 

excessivas generalizações, e acreditar que o livro impresso deve estar 

fadado a desaparecer, sendo substituído pelo e-book. Nem tão pouco 

desconsiderarmos os suportes informacionais midiáticos. 

A esse respeito, Ceiça Almeida faz um alerta, ao afirmar que qualquer 

supressão, nesse caso, corresponde a regressão da cultura humana, a 

sacralização de um único modo de pensar e agir, a imposição de uma 

„monocultura da mente‟, criticada por Vandana Shiva (2003), ou melhor 

dizendo, nesse caso, a monocultura da tecnomente (ALMEIDA, 2010). 

Porém, não podemos perder de vista que o que denominamos de 

moderno tem sua origem escondida no imemorial e no pré-histórico. O que 

os suportes tecnológicos representam hoje tem sua origem (arké) nos 

primeiros suportes informacionais. Quando o livro pode ser produzido em 

larga escala por meio da prensa dos tipos moveis, também ele foi 

considerado como elo de comunicação entre os homens e disseminador de 

informações. 

 

Desarrolló también la comunicación entre los hombres al 

permitirles remontar las barreras del tempo y del espacio em la 

recepción de los mensajes y consiguientemente facilitó el 

intercambio de información sobre lo útil y lo provechoso, 

acentuado el caráter social del ser humano (ESCOLAR, 1988, p. 

18). 
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As características atribuídas ao livro por Hipólito Escolar são muito 

próximas àquelas que constatamos serem propagadas pela cultura das 

mídias nos dias atuais, entretanto, sem a substituição recorrente e dinâmica 

dos suportes. 

É justamente por estar tão imbricada na sociedade atual, por dela 

fazer parte como integrante e integrada, que a tecnologia não opera pela 

lógica da contemporaneidade. “Aqueles que coincidem muito plenamente 

com a época, que em todos os aspectos a esta aderem perfeitamente, não 

são contemporâneos porque, exatamente por isso, não conseguem vê-la, 

não podem manter fixo o olhar sobre ela” (AGAMBEN, 2009, p. 59). 

Fazendo referência à segunda definição apresentada por Agamben 

de contemporâneo, como aquele que recebe em pleno rosto o facho de 

trevas proveniente do seu tempo, poderíamos fazer uma analogia e 

entender os suportes informacionais tecnológicos como a luz existente no 

presente e o livro como o facho de trevas que coexiste com esses outros 

suportes.  

Em sua definição, o autor esclarece que o escuro não é apenas e tão 

somente a ausência de luz, mas sim o resultado de um processo da 

atividade celular realizado pela nossa retina. Isso para dizer que o escuro 

característico da contemporaneidade não representa de forma alguma um 

comportamento inerte ou de passividade, ao contrário, implica em uma 

habilidade peculiar de neutralizar as luzes que provêm da sua época, para 

descobrir seu escuro especial, que, no entanto não é, e não pode ser 

separado dessas luzes (AGANBEM, 2009). 

 É do livro impresso, e mais precisamente de suas características como 

suporte de conhecimento, a capacidade de subsistir diante da variedade 

de suportes oriundos das novas tecnologias, e fazer prevalecer diante do 

brilho ofuscante deles, a sua essência, não existindo nada que para o 

mesmo uso consiga superá-lo. 

Assim sendo, podemos assentir que contemporâneo não é apenas 

aquele que não se deixa cegar pelas luzes do século, mas consegue 

entrever nelas a parte da sombra e sua obscuridade. Precisamos exercitar 
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uma consciência política que nos permita perceber que não podemos ser 

imparciais diante dos objetos culturais que produzimos. E principalmente que 

a aceleração da produção contribui para a extinção da memória. Esse é 

muito provavelmente um dos problemas mais contundentes da nossa 

civilização (ECO; CARRIÈRE, 2010). 

 A fragilidade dos suportes duráveis é uma realidade. A questão a ser 

politizada vai muito além da simples substituição ou não do impresso. Antes, 

devemos concentrar nossos esforços para analisar a possibilidade de 

memória que pode ser definitivamente comprometida com essa falta de 

comunicação, de transferência de conteúdo entre os suportes inovadores. 

  

Contemporâneo não é apenas aquele que, percebendo o 

escuro do presente, nele apreende a resoluta luz; é também 

aquele que, dividindo e interpolando o tempo, está à altura 

de transformá-lo e de coloca-lo em relação com os outros 

tempos, de nele ler de modo inédito a história, de citá-la 

segundo uma necessidade que não provém de maneira 

nenhuma do seu arbítrio, mas de uma exigência à qual ele 

não pode responder (AGAMBEN, 2009, p. 72). 

 

 

Uma sugestão conhecida, mas dificilmente praticada, é a ideia de 

complementaridade. Uma possível solução seria deixar vazar as 

características contidas no contemporâneo, existentes no impresso para o 

virtual, de forma a transformá-lo em algo mais confiável, mais durável, em 

uma exigência que atualmente ele não pode responder. 

 

Por uma coexistência entre os suportes 

 

Podemos pensar numa convivência harmoniosa entre as tecnologias 

atuais e outras formas de produção e difusão do conhecimento. Na 

coexistência e interrelação recíproca dos diversos circuitos de produção e 

difusão do saber, e não em amplificar e extrapolar certas tendências, 

ligadas apenas à rede informático-midiática (LEVY, 1993). 
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Nos encontramos diante de possibilidades, portanto, da incerteza. Não 

se trata aqui de diabolizar a tecnologia, nem também de sacralizar o livro 

impresso. Devemos levar em consideração, primeiro, que os suportes 

midiáticos, mais especificamente o e-book, devem ser considerados como 

uma variação do livro, mas não a sua substituição. Segundo: a diversidade 

dos suportes talvez permita a defesa da complementaridade como uma 

atitude desejável, no sentido de uma experimentação noológica e tátil. 

Conforme o ideário das ciências da complexidade, toda substituição é uma 

redução e pode levar a uma simplificação. A complementaridade é, pois. 

uma estratégia de ampliação de nossas experiências de conhecimento. 

Talvez o desafio do mundo ocidental para fugir a uma monocultura da 

mente, conforme sugere Vandana Shiva, seja operar por 

complementaridade. Toda vez que imaginamos a sociedade como uma 

sequência de coisas que se substituem, estamos operando por um equívoco. 

Logo, é melhor pensar nos aparatos tecnológicos como potencializadores 

das aptidões do nosso corpo e nossa mente, devendo eles ser entendidos 

como complementares aos regimes do pensamento. 

Com razão, Pierre Levy narra historia da sociedade sob a ótica da 

sequência de três polos do espírito. Nessa sequência, ele destaca que esses 

polos não se substituem, são complexificações, bifurcações e criação de 

linguagens novas. Os polos da oralidade, da escrita e da informática.  

A representação do tempo se dá de forma diferente em cada um 

desses polos. Na oralidade, o tempo era circular; na escrita linear e na era 

digital, pode ser representado por uma infinita rede. “Os polos da oralidade, 

da escrita e da informática não são eras: não correspondem de forma 

simples a épocas determinadas. A cada instante e a cada lugar os três polos 

estão sempre presentes, mas com intensidade variável” (LÉVY, 1993, p. 126). 

Desse modo, do ponto de vista de uma cronologia histórica, a 

transmissão oral do conhecimento começou muito antes do surgimento da 

escrita e não foi extinta depois que o homem começou a fazer seus registros 

rupestres. Ao contrário, o polo a da oralidade transversaliza todo o processo 

de evolução humana. Em seguida, aparece a escrita, mas a fala continua 
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presente. O homem é o ser que fala, conta sua história, diz era uma vez, e às 

vezes grava essa história no livro e, quando grava, fica para sempre. Agora, 

ele projeta essa história para uma tela. 

Esse mesmo argumento é defendido por Almeida (2010), ao afirmar 

que devemos optar sempre pelas forças de conjunção, pela 

complementaridade e não pelas forças de disjunção, que são 

consequentemente redutoras e mutilantes. Toda vez que operamos por 

redução, estamos operando na oposição e na diminuição do nível de 

complexidade dos sistemas e das ideias. 

Mesmo que correspondam, em sua origem, a momentos da evolução 

social, essas três tecnologias da inteligência constituem, juntas, hoje, um 

conjunto de potencialidades diferenciadas para compreender o mundo e 

produzir conhecimento. Por isso mesmo não devem ser permutáveis entre si, 

substituídas umas pelas outras, nem suprimidas da rede da comunicação.  

A oralidade sobrevive, até hoje, mesmo depois do surgimento da 

escrita, e persiste na sociedade moderna onde impera o digital, pois, parte 

dos recursos disponibilizados pela informática, ainda tem no ato de falar o 

operador que a potencializa e a faz comunicar. Os recursos tecnológicos 

estão, implícita e explicitamente, voltados para satisfazer a necessidade do 

ser humano de se comunicar. Feita por homens e para homens, a 

informática por si só não resolve os problemas de comunicação. 

Com a escrita inaugura-se uma forma de se produzir e disseminar 

conhecimento totalmente novo. Pela primeira vez, elimina-se a necessidade 

da mediação e do contato face a face entre humanos na transmissão de 

mensagens. Na sociedade caracterizada pela escrita, o conhecimento 

toma proporções antes inimagináveis. Nela, o saber produzido pelos 

indivíduos ganha caráter concreto, estanque, uma vez que está registrado, 

disponível e consultável ao alcance de todos e, assim, sendo suscetível a 

interpretações e análise. 

Por sua vez, o polo da informática possibilita um conhecimento do tipo 

mais operacional, não para ser lido, mas utilizado, sendo que as palavras de 

ordem são velocidade, interação e operacionalidade. “O modelo digital 
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não é lido ou interpretado como um texto clássico, ele geralmente é 

explorado de forma interativa” (LEVY, 1993, p. 121). 

O suporte da informação torna-se infinitamente leve, móvel, maleável, 

clicável, pronto a sofrer todas as metamorfoses, todos os revestimentos, 

todas as deformações, podendo ser decomposto, recomposto, indexado, 

ordenado, comentado, associado e diretamente acessível. Nesse polo, o 

conhecimento assume um caráter menos absoluto e mais operatório, 

direcionado às circunstâncias particulares de seu uso em um ritmo próprio da 

sociedade em rede, o tempo real. 

Cada um dos três polos expõe singularidades cronológicas e 

referências que os distinguem, sem opor. De mesmo modo são 

representativos de cada época, justificando, assim, sua coexistência e 

complementaridade até os nossos dias. Mesmo com a utilização dos recursos 

da informática, livros históricos, literários, reflexivos ou críticos continuam a ser 

publicados, comercializados e lidos. Bibliotecas continuam a existir, 

aperfeiçoando seus serviços, atualizando e diversificando seu acervo. 

Partindo do desenvolvimento cronológico dos três polos de Pierre Levy, 

e fazendo uma analogia com a história dos suportes informacionais, 

podemos perceber que ainda vivenciamos a existência mútua dos três polos 

por ele citados, e da mesma maneira podemos acreditar em uma 

coexistência harmoniosa entre o livro impresso e o e-book. Como 

sabiamente afirma Chartier, “apenas preservando a inteligência da cultura 

do códex poderemos gozar a „felicidade extravagante‟ prometida pela 

tela” (CHARTIER, 1999, p. 107). 

A rede mundial de computadores permite o acesso às informações a 

um maior número de pessoas. A pergunta que precisamos fazer é: Quem 

tem acesso a essas informações? A que e a quem elas servem? A resposta é 

apenas simples, apenas aquelas pessoas que estão lincadas, com acesso à 

internet e as redes sociais. Mas algumas pessoas ainda hoje não têm acesso 

à rede e recorrem a fontes mais tradicionais de informação. 

 Não se pode ignorar os avanços e o legado trazido pela tecnologia e 

seus novos suportes. A chegada mais recente da informação armazenada 
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nas nuvens promete uma nova revolução para o armazenamento e 

compartilhamento de informações. Entretanto, esse acesso remoto nos 

possibilita ter contato com uma quantidade de informação imensurável e 

inteligível. Não conseguimos dar conta de compreender tudo o que está a 

nosso dispor. Consequentemente, não produzimos conhecimento. 

 

Fala-se hoje em sociedade do conhecimento quando, de 

fato, estamos imersos numa sociedade da informação, da 

hiper-informação, da publicização extrema, da visibilidade 

acentuada, mas não numa sociedade do conhecimento. 

Conhecimento é tratamento de informação, articulação de 

dados construídos e não aglomeração de informações 

(ALMEIDA, 2010, p. 70). 

 

Almeida complementa ao enfatizar que a sociedade em rede facilita 

a disseminação do conhecimento científico entre a comunidade usuária; 

entretanto, o crescimento exponencial e descontrolado das informações 

torna-se uma dificuldade ao sujeito cognoscente na elaboração de sínteses 

articuladoras de sentido e na produção do conhecimento (ALMEIDA, 2010).  

 Os indivíduos, diante dos inúmeros estímulos disponibilizados pela 

tecnologia midiática, perdem-se num emaranhado de informações, 

imagens e sons; acabam por dispersar sua concentração e raciocínio, 

fazendo com que, muitas vezes, percam o foco e não consigam articular as 

informações. 

A esse respeito, Michel Serres faz um alerta aos pais e educadores na 

orientação das crianças que já nascem, muitas delas, no mundo conectado, 

e desconhecem outra forma de conhecer e processar informações. Muitas 

das vezes, antes de serem alfabetizadas, já sabem manusear tablets e 

celulares, mas não sabem sequer manusear um dicionário. 

 

Essas crianças, então, habitam o virtual. As ciências cognitivas 

mostram que o uso da internet, a leitura ou a escrita de 

mensagens com o polegar, a consulta à Wikipédia ou ao 

Facebook não ativam os mesmos neurônios nem as mesmas 

zonas corticais do que o uso do livro, do quadro-negro ou do 

caderno. Essas crianças podem manipular várias informações 

ao mesmo tempo. Não conhecem, não integralizam nem 
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sintetizam da mesma forma que nós, seus antepassados. Não 

têm mais a mesma cabeça (SERRES, 2013, p. 19). 

 

Podemos estabelecer uma relação entre a expressão „não ter mais a 

mesma cabeça‟ a que se refere Serres, e a distinção entre „cabeça bem 

cheia‟ e „cabeça bem-feita‟ formulada por Montaigne e reiterada por Edgar 

Morin, em A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento 

(2011), de que “mais vale uma cabeça bem-feita que bem cheia”.  

Para Morin, o significado de uma cabeça bem cheia é obvio: é uma 

cabeça onde o saber é acumulado, empilhado, e não dispõe de um 

princípio de seleção e organização que lhe dê sentido. Por outro lado, uma 

cabeça bem-feita, em vez de acumular o saber, dispõe ao mesmo tempo 

de princípios organizadores capazes de religar os saberes e lhes dar sentido, 

e uma aptidão geral para expor e tratar os problemas (MORIN, 2011). 

  Podemos simular, então, que o indivíduo dotado de uma cabeça bem 

cheia ao se deparar com uma rede complexa de informações, hiperlinks, 

hipertextos e imagens, não consegue acessar os estímulos cerebrais 

responsáveis por filtrar apenas aquilo que lhe é relevante, e estabelecer as 

conexões neurais responsáveis pela produção do conhecimento pertinente. 

Perdemos-nos muito mais facilmente em um hipertexto do que em uma 

enciclopédia. A referência espacial, sensorial e motora que experimentamos 

ao segurar um livro nas mãos não é a mesma de quando estamos diante de 

uma tela de computador ou diante de um leitor digital (LEVY, 1993). 

Por sua vez, a cabeça bem-feita é aquela que articula informação e 

constrói conhecimento mediante um capital intelectual amplo e 

selecionado. Capaz de produzir conhecimento organizado, com sentido e 

propor intervenções para tratar dos problemas complexos da sociedade 

atual.  

O indivíduo dotado de uma cabeça bem-feita compreende que a 

construção do conhecimento é algo mais que só ter acesso a informações. É 

preciso possuir a sensibilidade para selecionar, tratar e estabelecer conexões 
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entre o elemento novo e o conhecimento prévio. Ampliar, ressignificar, 

imputar sentido às novas informações internalizadas.  

 

conhecimento é manipulação cognitiva, trabalho artesanal 

do pensamento, como se o pensamento tivesse mãos para 

dar forma ao que vemos, ouvimos, sentimos, tocamos, 

apreciamos. Essa manipulação das informações para construir 

conhecimentos se assemelha ao trabalho do oleiro que, com 

suas mãos, dá forma ao barro que se torna pote, panela, 

vasos, telha (ALMEIDA, 2010, p. 71). 

 

O processo de construção do conhecimento descrito pela autora 

acima pressupõe processamento de informação com mais vagar. Ao 

construir a metáfora do artesão, Ceiça atribui ao pensamento um processo 

de criação similar ao de uma obra de arte. A arte de eternizar a memória 

humana. Nesse processo artístico não cabe o imediatismo tão característico 

das informações eletrônicas, afinal de contas, foi debruçado sobre as 

páginas dos livros que o homem eternizou sua memória.  

Pela escrita e pela imprensa, a memória sofreu uma mutação, 

deixando de acumular informações, para tratá-las, estabelecer relações 

entre elas e construir conhecimento. O acúmulo do saber produzido não se 

restringia mais à memória humana e passou a ser eternizado nos livros e nas 

estantes das bibliotecas.  

Essa mesma memória está passando por outra mutação, na qual o 

processo de cognição ocorre externamente ao cérebro humano. 

Atualmente, grande parte do saber produzido encontra-se estendido diante 

de nós, objetivo, coletado, conectado, controlado e totalmente acessível na 

memória computacional e interligado à rede mundial (SERRES, 2013). 

Delegamos à memória artificial a responsabilidade de armazenar 

desde as informações mais simples, como um numero de telefone, às mais 

complexas, como os resultados uma pesquisa realizada durante toda uma 

vida. Com isso, perdemos o hábito de memorizar nomes, fisionomias, 

números de telefones. As nossas crianças não memorizam a tabuada e não 
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sabem mais fazer contas de cabeça. Não contamos mais histórias, não 

decoramos mais poemas.  

 

Antes de Gutemberg, quem se dedicasse à História precisava 

saber de cor Tucídides e Tácito; quem se interessasse por Física, 

Aristóteles e os mecanicistas gregos; Demóstenes e Quintiliano, 

quem almejasse se sobressair na arte oratória... ou seja, tinham 

de ter a cabeça cheia. Economia: lembrar-se do lugar do 

volume na estante da biblioteca custa menos, em termos de 

memória, do que guardar todo o seu conteúdo. Nova 

economia, radical: ninguém precisa mais se lembrar do lugar, 

um buscador on-line cumpre essa tarefa (SERRES, 2013, p. 37). 

 

A economia de tempo não necessariamente precisa significar 

economia de saberes. A memória artificial não substitui a humana. Porque 

lembrar a página exata, no parágrafo certo de um livro especial, é mais que 

apreço ao papel, é estar tatuado de uma cultura que revolucionou o 

conhecimento e persiste até hoje. “Ainda é necessária, portanto, uma 

memória humana singular para esquecer os dados dos bancos, as 

simulações, os discursos entrelaçados dos hipertextos e o balé multicolorido 

que o sol frio dos microprocessadores irradia sobre as telas” (LEVY, 1993, 

p.132).  

Para além da defesa da coexistência entre os suportes de registro do 

conhecimento, Chartier alerta para a necessidade de se reunir duas 

exigências. A primeira, é preciso acompanhar de perto com uma reflexão 

histórica, jurídica e filosófica a mutação sofrida pelos meios de informação e 

comunicação escrita. A segunda, e indissociável da primeira, é que, por 

meio das nossas bibliotecas, podemos manter e preservar o conhecimento e 

a compreensão da cultura escrita nas formas originais, assim como foram 

geradas (CHARTIER, 1999). 

O problema da transferência da memória coletiva para suportes 

tecnológicos está principalmente no fato dessa mudança ser realizada para 

suportes efêmeros. Além disso, do ponto de vista fisiológico, o uso reduzido 

da memória humana é um problema que compromete nossa história 

evolutiva, pois tudo o que não usamos, exercitamos e complexificamos, 
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enfraquece, perde a função e, por consequência, morre. O universo dos 

textos eletrônicos significa um distanciamento em relação às representações 

mentais, operações intelectuais e expressão de emoções exclusivas do 

cérebro humano, exercitadas na leitura de um belo romance. 
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LIVROS COMO ESCOLAS DE VIDA 

 

 

 

“Gostaria de saber, disse para si mesmo, o que se 

passa dentro de um livro quando ele está fechado. 

É claro que lá dentro só há letras impressas em 

papel, mas apesar disso, deve acontecer alguma 

coisa, porque quando o abro, existe ali uma história 

completa. Lá dentro há pessoas que ainda não 

conheço, e toda espécie de aventuras, feitos e 

combates e muitas vezes há tempestades no mar, 

ou alguém vai a países e cidades exóticos. Tudo 

isso, de algum modo, está dentro do livro. É preciso 

lê-lo para o saber, é claro. Mas antes disso, á está lá 

dentro. Gostaria de saber como”.(Michel Ende) 

 

"No Egito as bibliotecas eram chamadas ''Tesouro 

dos remédios da alma''. De fato é nelas que se cura 

a ignorância, a mais perigosa das enfermidades e a 

origem de todas as outras".(Jacques Bossuet) 

 

 

“Somos certamente traças de livros, e nos 

alimentamos daquilo que nos devora. Vivemos de 

livros e para os livros”. (Vilém Flusser)  
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Os livros nos acompanham por toda a vida. Quando crianças, nós 

ganhamos de presente dos nossos pais. Ao iniciar as atividades na escola, é 

no formato de livros que conhecemos o saber. Quando é chegado o 

momento de aprender a nossa língua vernácula, de conhecer as operações 

e equações matemáticas, conhecer nosso lugar de pertencimento, o 

restante do mundo, e conhecer a história dos nossos antepassados, é sempre 

o livro o passaporte que utilizamos para deixar o estágio de ignorância e 

adentrar no mundo do conhecimento. 

Quando nos tornamos adultos e ingressamos nas universidades ou 

buscamos aprender uma profissão, mais uma vez eles estão lá do nosso lado 

e ao nosso redor. Quando queremos presentear um amigo, o livro também é 

uma de nossas opções. Quando nos tornamos pais, somos responsáveis por 

iniciar nossos filhos na cultura dos letrados. Aqui podemos fazer referência a 

uma célebre frase proferida por Bill Gates: „é claro que meus filhos terão 

computadores, mas antes terão livros‟. 

Atualmente, mesmo envoltos em tantos estímulos e recursos midiáticos, 

na homogeneização do pensamento, na proliferação das culturas de 

massa, vivendo na sociedade do simulacro, da substituição e do 

descartável, resultantes da dialética produção e consumo, ainda há uma 

frente de resistência que produz, comercializa e consome livros em todo o 

mundo. 

 

Como explicar que no mundo da informática e da imagem a 

resistência dos leitores que insistem em exibir seu amor pelo 

livro, esse objeto de papel, retangular, que promove prazer 

físico, emocional e intelectual? Talvez pelo fato de o livro 

caindo n‟alma impregná-la da magia da imaginação, da 

vontade de se saciar de seu alimento, da busca de um 

diálogo em silêncio profundo, e por fim, mas não como um 

finalmente, pela insaciável necessidade da troca e de fazer 

germinar o mesmo sentimento em outros (PALÁCIOS, 2003, p. 

173). 

 

De fato, o livro nos toca a alma, nos faz dialogar com nosso mundo 

noológico e exercitar uma de nossas necessidades mais viscerais, que é a de 
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nos comunicar com o outro. Isso pode, dentre outros aspectos, nos levar a 

pensar que não foi de forma despretensiosa que o homem sempre buscou 

transmitir no formato de livro, e ao maior número de pessoas, algumas de 

suas verdades mais profundas. Por exemplo, a bíblia sagrada para os 

cristãos, o alcorão para os mulçumanos, Mein Kampf de Adolf Hitler para os 

alemães, dentre outros. Nessa direção, podemos perceber que 

 

Para a leitura do mundo, o livro desempenha importante 

função. Talvez seja ele a mais nobre mídia para leitura. A 

excelência do livro decorre provavelmente do seu poder de 

registro e resgate do conhecimento, que aliado a novos 

saberes pode ser capaz de impulsionar o desenvolvimento não 

apenas de indivíduos, mas de todo um grupo social. Parte daí 

o sagrado do livro e a importância que ele exerce (MACEDO, 

2014, p. 34). 

 

Seja de forma sagrada ou laica, aprendemos a conhecer o mundo por 

meio dos livros. Neles, pautamos não só a formação religiosa, cultural e 

científica, mas de uma forma geral nossa formação humana. As narrativas 

encontradas nos livros são compostas de elementos que nos permitem 

entender o mundo, compreender fenômenos e aprender valores humanos. 

Uma educação complexa, com ensinamentos sobre a condição 

humana é uma das proposições defendidas por Edgar Morin. Para ele, 

aprendemos a viver pelas nossas experiências, pelo convívio com nossos 

entes mais próximos e pela leitura dos livros, e mais especificamente do 

romance. “Viver se aprende por suas próprias experiências, com a ajuda do 

outro, principalmente dos pais e professores, mas também dos livros, da 

poesia” (MORIN, 2013a, p. 192).  

A literatura comporta o que é da ordem do real e do imaginário. Nós 

humanos vivemos todo o tempo nessa tensão e dualidade. Na vida e nas 

ideias, ninguém consegue ser permanentemente racional, nem tão pouco 

podemos nos ater ao mundo onírico. Muitas vezes sonhamos acordados e 

tantas outras enxertamos doses de realidade no nosso mundo imaginário. 

Essa proximidade entre o concreto e o abstrato presente na literatura é o 

que faz Morin afirmar que: 



56 

 

 

A literatura prepara-nos para a vida. Ela canaliza o movimento 

entre o real e o imaginário. Aleita nossos tropismos afetivos. No 

final da infância, ela nos dota de uma alma... Ela propõe 

moldes sobre os quais se vestirão nossas tendências individuais, 

e este vestir, sejam roupas sob medida sejam de confecção, 

dará forma à nossa personalidade. Ela nos oferece antenas 

para entrar no mundo. Não quero dizer que ela nos adapta a 

este mundo: ao contrário, seus fermentos de rejeição e de 

inadaptação, seu caráter profundamente adolescente 

contradizem este mundo. Mas contradizem-no dando-nos 

acesso a ele (MORIN, 1997, p. 20). 

 

Na vida real não podemos viver no lugar do outro. Não podemos 

transmitir conhecimentos, experiências. Mas a literatura e o romance nos 

dão senhas que nos permitem compartilhar a vida do outro, imaginar suas 

dores, seus amores, seus sonhos, suas derrotas. Esse exercício de se colocar 

no lugar do outro, tão raro no cotidiano da vida real, ajuda na formação do 

nosso caráter e na formação de uma consciência menos individualista e 

mais coletiva. O ato de compreender o outro, nos leva à autocompreensão. 

Nada pode ser mais passional do que um romance e nos encantar 

mais que uma bela poesia. Nada pode representar melhor a problemática 

humana do que as grandes obras literárias. O verdadeiro papel da 

educação é proporcionar um despertar para a ciência, mas também para a 

filosofia, literatura, música e para as artes. É isso que completa a nossa vida. 

Para Morin, 

 

O romance e o cinema oferecem-nos o que é invisível nas 

ciências humanas; estas ocultam ou dissolvem caracteres 

existenciais, subjetivos, afetivos do ser humano, que vive suas 

paixões, seus amores, seus ódios, seu envolvimento, seus 

delírios, suas felicidades, suas infelicidades, com boa e má 

sorte, enganos, traições, imprevistos, destino, fatalidade [...] 

(MORIN, 2011, p. 43-44). 

 

O mundo da razão não pode de forma alguma estar dissociado do 

mundo da paixão. São duas características presentes na natureza humana, 

indissociáveis, e que conseguimos perceber de forma plena nas estrofes dos 
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poemas ou nas páginas de um romance. O homem que raciocina, que 

produz conhecimento científico é ao mesmo tempo aquele que ama, odeia, 

deseja, repudia. “É no romance, no teatro, no filme, que percebemos que 

Homo sapiens é, ao mesmo tempo, indissoluvelmente, Homo demens” 

(MORIN, 2011, p. 49).  

Morin conta que, em seu tempo de estudante, quando as aulas 

estavam muito enfadonhas, ele abria escondido um romance, baixava a 

cabeça e fingia estar prestando atenção na aula quando, na verdade, 

estava lendo um romance. Para ele, uma obra literária ensina muito mais 

sobre o mundo. “É o romance que expande o domínio do dizível à infinita 

complexidade de nossa vida subjetiva, que utiliza a extrema precisão da 

palavra, a extrema sutileza da análise, para traduzir a vida da alma e do 

sentimento” (MORIN, 2011, p. 49). 

Toda grande obra de literatura apresenta em seu conteúdo uma 

dimensão histórica, psicológica, social, poética e filosófica e cada um desses 

aspectos traz esclarecimentos e informações importantes para se pensar a 

ciência, a vida e o nosso cotidiano e, por muitas vezes, até mesmo sobre 

ciência, aprende-se muito mais em um livro de literatura do que no próprio 

livro científico. 

Nise da Silveira, no documentário que registra uma grande entrevista 

feita por Edgard de Assis Carvalho e Edson Passetti no projeto que se 

chamava Entrevista com pessoas notáveis, fala da literatura. No vídeo, Nise 

afirma a importância para a formação da psique humana da leitura 

permanente de Machado de Assis. Diz ela que, muitas vezes, o estudante da 

Psicanálise na sua formação aprende muito mais lendo várias vezes 

Machado de Assis do que lendo o maciço compêndio de psiquiatria 

(ENCONTRO..., 1992). 

No âmago da leitura, a magia do livro nos faz compreender o que não 

compreendemos na vida comum. Na vida real, percebemos os outros 

apenas em sua aparência exterior, somos quase indiferentes às misérias 

físicas e morais. Ao passo que, nas páginas do livro, eles nos surgem em todas 

as suas dimensões, subjetivas e objetivas e nós exercitamos a comiseração, a 
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piedade e a bondade. Enfim, podemos aprender as maiores lições da vida 

(MORIN, 2011). 

Infelizmente, o modelo de educação praticado na atualidade opera 

pela lógica fragmentada da disjunção. Separa razão de emoção, ciência 

de humanismo, filosofia, arte e literatura. Os conteúdos disciplinares 

obedecem a um programa preestabelecido e incomunicante entre as 

distintas áreas do saber. 

Nesse programa, o ensino da literatura se atém ao reconhecimento 

histórico e muitas vezes enfadonho de conteúdos maçantes e pouco 

atrativos. Não se recorre à literatura nos patamares complexos. Como forma 

de retratar não só a arte e a cultura de uma determinada época, mas antes 

que dê conta da compreensão dos problemas da condição humana e nos 

faça refletir sobre eles.  

Ao fragmentar o romance a apenas uma de suas possibilidades, 

perde-se a amplitude de refletir sobre as múltiplas dimensões da experiência 

humana. Dessa forma, incorremos no erro comumente praticado de tentar 

refletir de forma racional e objetiva sobre o caráter passional e subjetivo da 

vida. Por isso, Morin afirma que sente 

 

[...]cada vez mais que somente um grande romance 

consegue exprimir as múltiplas dimensões da experiência 

humana, as vidas subjetivas interiores, os comportamentos 

numa sociedade, numa história, num mundo, enquanto 

expõe, seja pela boca dos personagens, seja sob a pena do 

autor, ou até mesmo implicitamente, os problemas da 

existência humana (MORIN, 1997, p. 22). 

 

Não se explora, por exemplo, a riqueza do conteúdo de um romance 

para tratar de temas que são considerados como tabus para a nossa 

sociedade e que são tão bem retratados na liberdade de expressão e 

riqueza de detalhes que só em um romance nos é permitido. “Com a 

marginalização da filosofia e da literatura, falta cada vez mais à educação 

a possibilidade de enfrentar os problemas fundamentais e globais do 

indivíduo, do cidadão, do ser humano” (MORIN, 2013a, p. 192). 
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Precisamos tecer o fio de Ariadne e utilizá-lo nos labirintos reais da 

condição humana que nos permita, não sair do labirinto, mas transformá-lo 

em via comunicante com a concepção de mundo atual; religar aquilo que 

o pensamento da disjunção fragmentou; articular saberes não para 

acumulá-los, mas para organizá-los em torno de noções e ideias que nos 

possibilitem a produção do conhecimento pertinente; reintroduzir o sujeito no 

conhecimento que ele produz, e reintroduzir o ensino da literatura na 

formação educacional, considerando esta como uma das disciplinas mais 

adequadas para servir de tema transdisciplinar. 

É preciso gestar uma nova ciência que articule cultura científica e 

cultura humanística, o diálogo entre arte, ciência e espiritualidade, o 

intercâmbio entre áreas do conhecimento e disciplinas, a consciência da 

parcialidade das explicações científicas, a reorganização dos saberes, a 

aposta na educação como facilitador da reforma do pensamento, e 

repensar a ética da ciência e o papel do intelectual na sociedade atual 

(ALMEIDA; CARVALHO, 2013). 

O sistema atual de ensino necessita renovar suas estruturas e métodos. 

A prática educacional deve partir da concepção de não mais capacitar o 

indivíduo para o exercício de uma profissão, mas antes prepará-lo para a 

vida. Os saberes compartilhados devem estar em constante sintonia com o 

cenário globalizado no qual estamos inseridos. Essa „mundializaçao‟, 

conforme termo utilizado por Morin, pressupõe do indivíduo competências 

para conviver com guerras, catástrofes, capitalismo exacerbado e 

desigualdades de toda espécie.  

Para dar conta de temas tão complicados e complexos, faz-se 

necessária a utilização de múltiplas fontes de conhecimento. Nesse caso, a 

literatura, por meio de sua narrativa livre e despregada das amarras da 

racionalidade, pode proporcionar à formação de crianças, jovens e adultos 

uma nova forma de perceber os problemas do mundo e acompanhar esse 

ambiente em constante mutação. 

Yves Bennefoy (2003) afirma que a poesia é o fermento necessário a 

qualquer pesquisa e que a produção científica pode ser traduzida como 
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poesia transposta. Para corroborar com esse argumento, exponho aqui 

fragmentos da vida e obra de dois filósofos da ciência que têm em sua 

carreira e história de vida a presença marcante da filosofia, da literatura e 

das artes.  

Começo por Edgar Morin, nascido a 8 de julho de 1921, filho do Sr. 

Vidal Nahoum e de Luna Beressi, tem dificuldade de se definir por uma área 

específica do conhecimento. Licenciado em História, Geografia e Direito, ele 

é mais propriamente, como por vezes anuncia, um "contrabandista de 

saberes", um "artesão sem patente registrada", porque transita livremente por 

entre as arbitrárias divisões, entre as ciências da vida, do mundo físico e do 

homem. Essa ausência de origem unitária o acompanha até hoje e se 

constitui numa experiência que facilita sua atitude transdisciplinar. 

Morin é movido por vários "demônios", como confessa no livro Meus 

Demônios (1997), no qual expõe as circunstâncias sociais, familiares e 

políticas que delinearam seu caminho intelectual. Nesse livro, Morin afirma 

não ter herdado nenhum pertencimento por parte de sua família, a não ser 

o amor pela música, pela canção popular, por parte de pai e pelo bel-

canto por parte de mãe, fato esse que fez com que ele fosse construindo 

sua personalidade com base em suas vivências. 

O artesão do pensamento complexo se autodenomina um onívoro 

cultural. Entusiasta e entusiasmado pela literatura, pela música e pelo 

cinema, ainda na adolescência, ao mesmo tempo em que exercita seu 

gosto pela literatura, adquire o hábito de ir a concertos musicais e aos 

cinemas existentes perto de sua casa. É na literatura, afirma ele, que se 

transporta para uma vida imaginária, onde encontrará as verdades da vida 

concreta (MORIN, 1997). 

Essa relação se expressa de forma sublime no livro Meus filósofos 

(2013b). Nessa obra, Morin afirma que seus filósofos não se reduzem aos 

“filósofos” oficiais. Entre eles encontram-se romancistas, matemáticos, 

fundadores da espiritualidade. Diz Morin que, sem eles, não seria ninguém. 

Foram “eles que nutriram minha vida ao nutrirem meu pensamento, e meu 
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pensamento, formado a partir deles, nutriu minha vida” (MORIN, 2013b, p. 

17). 

Na lista de pensadores enumerados por Morin não constam apenas 

nomes consagrados da ciência ou da filosofia, ou de uma área específica 

do conhecimento. Da Filosofia à Ciência, do romance literário à música 

erudita, a arte popular e contemporânea, ele elenca: Heráclito, Buda, Jesus, 

Montaigne, Descartes, Spinoza, Rousseau, Marx, Dostoiévski, Proust, Freud, 

Heidegger. Os pensadores da ciência e os cientistas pensadores: Bergson, 

Bachelard, Piaget, Von Neuman, Von Foerster, Niels Bohr, Karl Popper, 

Thomas Kuhn, Gerald Holton, Imre Lakatos, Edmund Husserl, Ivan Illich, 

Beethoven, Immanuel Kant.  

 O pensamento moriniano é entrelaçado tanto quanto possível de 

dualidades, contradições e relações complexas entre filosofia, ciência, 

literatura e poesia, que comporta necessariamente a integração simultânea 

de múltiplas dimensões da realidade humana e incertezas.  

O segundo exemplo refere-se a Ilya Prigogine, físico-químico russo 

nascido em Moscou, Rússia, e naturalizado belga, filho de judeus. Nasceu 

poucos meses antes do início da Revolução Russa e, por causa de 

problemas com o novo regime político, sua família teve que deixar a Rússia 

(1921). Por alguns anos viveu como migrante na Alemanha (1921-1929) e, em 

seguida, fixou-se em Bruxelas, na Bélgica (1929), onde praticamente 

desenvolveu toda a sua educação básica e profissional.  

Prigogine recebeu o Prêmio Nobel de Química (1977) por sua 

contribuição ao estudo do desequilíbrio termodinâmico ou teoria das 

estruturas dissipativas. Além do Nobel, foi agraciado com mais de vinte 

prêmios científicos e condecorado com muitas medalhas de honra. Membro 

de mais de uma centena de academias de ciências e sociedades 

profissionais pelos quatro continentes, foi Dr. Honoris Causa e Professor 

Honorário em mais de 40 universidades pelo mundo, inclusive a Federal do 

Rio de Janeiro (1981). Nos últimos anos de vida, dirigiu o International Solvay 

Institutes for Physics and Chemistry, em Bruxelas, cidade onde morreu. 
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Além do curriculum de sucesso na ciência e na academia, Prigogine 

era um homem sensível e encantado pelas artes. A esse respeito, Almeida 

(2004) em seu artigo A ciência como bifurcação: uma homenagem a Ilya 

Prigogine, texto escrito logo após sua morte e em deferência a brilhante 

carreira, destaca que “o interesse pela música, literatura, arqueologia, 

psicologia, direito e história tece a formação humanista de um cientista que 

centra suas pesquisas na química orgânica e depois na físico-química” 

(ALMEIDA, 2004, p. 77). 

Trata-se de um dos cientistas mais brilhantes do século XX. “Para os 

físicos, ele era considerado o poeta da termodinâmica, para Edmond 

Blattchen, a primeira personalidade belga de renome internacional e um dos 

maiores sábios desde Albert Einstein” (ALMEIDA, 2004, p. 77). 

Com o exemplo de vida e obra desses dois intelectuais da ciência, da 

sociedade e da vida, pretendi sinalizar a importância de se reconhecer que, 

talvez, sem a influência da literatura, da música e da arte, suas teorias não 

expressassem o nível de complexidade que hoje conhecemos. 

Atualmente, a formação educacional fragmentada não mais nos 

permite a união entre as duas culturas. Na academia, somos a todo o tempo 

rotulados pelos nossos pares, ou estamos de acordo com o programa, com 

os protocolos, fixados nas grades da racionalização e assim podemos afirmar 

que estamos fazendo ciência.  

É imperativo sermos insubordinados, usarmos a criatividade, 

abandonar os programas fechados e construir nossas estratégias de método. 

Unir ciência, arte e literatura e incorrer no risco de não sermos reconhecidos 

como cientistas, nem sermos vistos com bons olhos. 

Acredito que é preciso apostar na criatividade para a produção de 

uma ciência nova, uma ciência movida pela complementaridade entre 

imaginação e razão, e que requer um intelectual capaz de investir na 

emoção “como ferramenta cognitiva, um argumento e um estilo de vida” 

(ALMEIDA; KNOBBE, 2003, p. 34). 

 Essa nova ciência e esse novo intelectual assumem para si a 

responsabilidade de promover a ligação entre as duas culturas, a reforma do 
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pensamento e da educação, a implicação do sujeito no conhecimento que 

produz, e a missão de promover a perenidade do livro. 
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“Um país se faz com homens e livros”. 

(Monteiro Lobato)  
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Depois de contar um pouco a historia do livro, qualificá-lo como 

contemporâneo, conforme o filósofo Giorgio Agamben, e defender sua 

permanência como único suporte durável nas palavras de Umberto Eco, 

lanço mão de um artifício de demonstração para evidenciar o amor pelo 

livro. 

Como estratégia de método, optei por tomar depoimentos de pessoas 

que têm com o livro uma relação de afeto explícito. Este capítulo contém 

relatos de dois intelectuais de referência da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte em entrevistas concedidas por eles a mim.  

Escolhi realizar as entrevistas com José Willington Germano, presidente 

da Universitária Cooperativa Cultural, e Helton Rubiano de Macedo, editor 

da Editora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - EDUFRN. Como 

toda escolha pressupõe a exclusão de outras possibilidades, justifico porque 

elegi esses dois intelectuais como representantes do amor ao livro. 

As entrevistas foram realizadas individualmente. O professor Willington 

recebeu-me em sua casa. Conversamos por horas em uma tarde de quarta-

feira. Finalizada a nossa conversa, me convidou a percorrer junto com ele os 

cômodos de sua encantadora residência. Em todos os cômodos que 

percorri, vi paredes recobertas de livros por todos os lados. Disse a ele: já vi 

pessoas fazerem da sua biblioteca sua casa, mas nunca de sua casa uma 

biblioteca. 

 Saí de lá confiante diante do que vi e ouvi. Naquela tarde, presenciei 

uma verdadeira ode ao livro. Depois de transcrita a entrevista, enviei o texto 

para ser revisto e aprovado pelo meu entrevistado. O resultado final está 

exposto neste capítulo. 

Com Helton Rubiano não foi diferente, a ode ao livro se replicou. 

Jovem intelectual, de uma cordialidade encantadora, recebeu-me de 

forma amigável em sua sala na Editora da UFRN. Conversamos um pouco, 

contei a ele sobre o cerne da dissertação, sobre minha formação profissional 

e meu amor pelos livros. Diante dos inúmeros compromissos, Helton pediu o 

roteiro para que ele respondesse com mais vagar. Acatei seu pedido, e 
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assim ocorreu. Posteriormente, ele enviou-me por e-mail as respostas às 

questões formuladas por mim.  

Mais uma vez, pude confirmar: tinha sido feliz na minha escolha. Dessa 

vez, tratava-se de um intelectual que, mesmo jovem, aprendera a cultivar 

seu espírito por meio de livros. A presença do livro desde sua infância, 

durante sua formação educacional, e agora como editor da editora de 

uma das melhores universidades do Brasil, faz de Helton um amante dos 

livros.  

O roteiro das entrevistas teve por inspiração as questões formuladas 

pelo jornalista Jean-Philippe de Tonnac a Umberto Eco e Jean-Claude 

Carrière em Não contem com o fim do livro (2010). No meu caso, as questões 

procuraram reter o cerne da minha discussão nesta dissertação. Mas não só. 

Procurei ouvir sobre a relação dos dois entrevistados com o livro, manias, 

fetiches, fatos curiosos que tenham o livro como protagonista e sobre a 

polêmica previsão do seu fim. Foram estas, na íntegra, as questões 

formuladas: 

 

1. Quando falamos sobre livros podemos estar nos referindo a rolos de 

papiro, códex de pergaminho, incunábulos manuscritos na idade média e, 

da mesma maneira, nós chamamos de livro também o e-book ou livro 

eletrônico. Dessa forma, o livro não é necessária e exclusivamente um objeto 

impresso cujas páginas viramos com a ajuda das mãos. Ou seja, para nós um 

livro pode ser algo que existia mesmo antes da invenção da tipografia e que 

sofreu algumas variações em seu formato. Entretanto, no caso do livro 

impresso, tais variações não modificaram sua função, nem sua essência em 

mais de quinhentos anos e não conseguimos ver como, para o mesmo uso, 

poderíamos fazer algo melhor que o próprio livro. Então, para iniciarmos 

nosso diálogo, a questão inicial é: para você, o que é um livro?  

 

2. Se fosse possível eleger 10 livros dos quais você jamais se desfaria e que se 

constituíssem na sua biblioteca ideal, quais seriam esses livros?  
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3. Os grandes mestres do pensamento certamente tinham suas formas de 

organizar sua biblioteca e é possível que cada um, para além do que é 

padronizado na disposição dos livros em um determinado local, tivesse 

certas manias ou regras próprias de distribuição dos seus volumes. O caso 

mais curioso e exemplar a esse respeito é o de Aby Warburg (1866-1929), 

cujo fragmento biográfico e a descrição dessa particularidade em Aby é 

feita no final do livro de Norval Baitelo Júnior O pensamento sentado: sobre 

glúteos, cadeiras e imagens (Editora UNISINOS, 2012). Diz Baitello Júnior sobre 

Aby: 

 

Há lances impressionantes na vida desse judeu alemão do 

início do século XX. O primeiro é que era filho primogênito, de 

um importante banqueiro da cidade alemã de Hamburgo. 

Isso significa que ele herdaria o banco sozinho, como é hábito 

nas famílias judaicas. Mas o jovem Aby, com treze anos, 

ofereceu ao irmão mais novo o direito à herança, 

estabelecendo como única condição que este lhe comprasse 

todos os livros que ele quisesse, durante a vida toda. Acordo 

fechado, Aby Warburg começou a constituir a importante 

Biblioteca Warburg de Ciências da Cultura, hoje integrando o 

Wargurg Institute da Universidade de Londres (transferiu-se 

para lá por causa do nazismo). O segundo fato notável é que 

sua biblioteca não se organizava pelo princípio catalográfico, 

alfabético e numérico, mas procurava aproximar livros de 

áreas diferentes para que eles dialogassem, estabelecendo 

uma relação de vizinhança. Tal princípio do “bom vizinho” 

levava à descoberta de relações inusitadas e surpreendentes, 

dificultando aos visitantes a investigação disciplinar 

convencional (BAITELLO JÚNIOR, 2012, p. 143). 

 

 

Quais os seus fetiches manias, cuidados especiais e obsessões em relação 

aos seus livros? Você poderia dar detalhes pitorescos a respeito dessa sua 

relação amorosa com o livro impresso e com sua biblioteca? Existe nessa 

relação entre você e seus livros alguma história emblemática ou curiosa que 

mereça ser relatada? 
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4. Em Não contem com o fim do livro, que narra um diálogo entre Umberto 

Eco e Jean-Claude Carrière, faz-se o discurso de um fato certamente 

comum a todos nós: a presença em nossa biblioteca de livros que 

compramos ou ganhamos e nunca lemos. Dizem os autores do referido livro: 

 

A verdade é que temos todos em nossas casas dezenas ou 

centenas, ou mesmo milhares (se nossa biblioteca for 

imponente) de livros que não lemos. Entretanto, um dia ou 

outro, acabamos por pegar esses livros na mão para perceber 

que já os conhecíamos. E aí? Como conhecemos livros que 

não lemos? Primeira explicação ocultista que não considero: 

ondas circulam do livro até você. Segunda explicação: ao 

longo dos anos, não é verdade que você abriu esse livro, você 

deslocou-o diversas vezes, talvez tenha até mesmo folheado, 

mas não se lembra. Terceira resposta: durante esses anos você 

leu um monte de livros que citavam esse livro, o qual terminou 

por lhe ser familiar. Logo, há diversas maneiras de saber 

alguma coisa sobre livros que não lemos (ECO; CARRIÈRE, 

2010, p. 219). 

 

Certamente, existem livros em sua biblioteca que você nunca leu. Fale-me 

então dos livros que você não leu. 

 

5. De minha perspectiva, defendo a ideia sobre a perenidade dos livros 

numa época em que a cultura parece dar preferência a outras ferramentas, 

talvez de melhor acessibilidade. Entretanto, essas novas ferramentas 

modificam nossos modos de processar a informação e nos afastam daquelas 

que o livro induziu. Cada nova tecnologia implica a aquisição e domínio de 

um novo sistema de competências e habilidades, as quais nos exigem novos 

esforços, e isso num prazo cada vez mais curto. O tempo presente da 

tecnologia vive uma metamorfose rápida e contínua, o que significa a 

ausência ou pelo menos a redução da fixação da memória e da 

consolidação das ideias com mais vagar, mais processamento, mais 

singularidade individual. Seu futuro não está dado, é imprevisível. E os 

suportes tecnológicos de um passado próximo que se supunha glorioso para 

a comunicação demonstra ao contrário a sua vulnerabilidade, tais como 
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disquetes, cd‟s, dvd‟s, são rapidamente descartáveis. Que lugar para você 

ocupa o livro impresso nesse processo de contínua e rápida mudança?  

 

6. Um argumento em favor do livro impresso diz respeito ao exercício dos 

sentidos como olfato e tato. Ao ter contato com um exemplar podemos 

sentir o seu cheiro, percorrê-lo com nossos dedos e sentir sua textura, 

examinar os detalhes utilizados na sua criação, além do valor simbólico do 

simples ato de folhear um livro, virar suas páginas. Outro argumento é que o 

livro impresso pode ser lido em qualquer lugar que o leitor desejar, em 

bibliotecas, livrarias, famosas cafeterias ou simplesmente sob a sombra de 

uma árvore. Os suportes tecnológicos criados com base na essência do que 

denominamos de livro se embasam nessas características e investem no 

aprimoramento de novos suportes cada vez mais bem adaptados às 

exigências e ao conforto de poder acessar e ler em qualquer lugar, hoje não 

mais simplesmente descendo a tela, mas simulando o folhear das páginas. 

Há quem antecipe e projete o tempo de softwares mais avançados que 

simulem até a emissão de cheiros. Você acredita que os outros suportes 

podem ser capazes de cumprir o papel a que se propõe o livro? O que dizer 

a esse respeito? 

 

7. Idealmente para você qual o destino futuro da sua biblioteca? 

 

De posse desse roteiro, no qual estou implicada, uma vez que expus 

meus pontos de vista e valores sobre o objeto livro, José Willington Germano 

e Helton Rubiano de Macedo expuseram sua relação com os livros. A seguir, 

as duas entrevistas. Começo por apresentar de forma breve traços da vida e 

obra de cada um dos entrevistados. Em seguida, vêm na íntegra as duas 

narrativas. Para evitar a repetição, uma síntese das perguntas oferece a 

chave para cada resposta. 
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JOSÉ WILLINGTON GERMANO: quando um amor começa pela devolução de 

um livro. 

 

Espero que a presença dos livros em nossas 

vidas seja para sempre. 

Willington Germano 

 

 

José Willington Germano nasceu 

em Assu, no dia 25 de julho de 1947. É 

Professor Emérito da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, em 

reconhecimento ao seu notável 

desempenho como educador e 

administrador nessa Instituição. É mestre em sociologia e doutor em 

educação pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).  

Integra o corpo docente do Programa de Pós-Graduação em 

Ciências Sociais e, durante muito tempo, esteve vinculado ao Programa de 

Pós-Graduação em Educação da UFRN. Coordena o Grupo de Pesquisa 

Cultura, Política e Educação, desde 1992. Foi vinculado ao Movimento de 

Educação de Base - MEB e à Secretaria de Educação do Estado Rio Grande 

do Norte. Foi Pró-Reitor de Extensão Universitária da UFRN na gestão do 

então reitor Ótom Anselmo e Vice-Presidente do Fórum Nacional de 

Extensão das Universidades Públicas Brasileiras. Atualmente é presidente da 

Livraria Universitária Cooperativa Cultural. 

Amante dos livros, e denominado por Ceiça Almeida de „Calvino 

Potiguar‟, é autor dos livros Estado Militar e Educação do Brasil: 1964-1985 

(2005/2011), Lendo e aprendendo: a campanha de pé no chão (2010), Os 

caminhos do RN (2003), Globalização e desigualdade (2003), A educação 

no Rio Grande do Norte – Fontes oficiais, volume 2 (Século XX) (2000) e Lendo 

e aprendendo: a campanha de pé no chão também se aprende a ler 

(1989), bem como de artigos, capítulos de livros e de vários outros trabalhos 
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publicados no Brasil e no exterior, em revistas, livros e anais de congressos 

acadêmicos nacionais e internacionais. 

 

Pergunta 1.  

Mônica Reis: Para iniciar nosso diálogo, o que é um livro?  

 

José Willington Germano: Agradeço a deferência de ser entrevistado em sua 

pesquisa que considero muito importante. Eu presto atenção nas muitas 

modalidades de livros ao longo tempo e queria lembrar uma modalidade 

que não está presente no seu roteiro de entrevista que são os códices. Citar 

os códices é importante, porque todos os suportes citados por você são do 

mundo ocidental, mas fora do velho mundo e, portanto, da Europa, o único 

lugar em que surgiu a modalidade, o suporte chamado livro, foi entre os 

índios do México e da América Central, os códices. E seria interessante 

dentro dessa perspectiva do Pensamento do Sul ou da Epistemologia do Sul 

valorizar essa forma de veicular saberes.  

O livro para mim é muita coisa. É um velho amigo, mais do que uma 

coisa, é uma pessoa que quero bem, que abraço, que cheiro, é uma 

caixinha de música, um repositório de saberes ancestrais, uma ressonância 

do que acontece no mundo hoje, é poesia, é sonho, ao mesmo tempo em 

que retrata as sensibilidades humanas, a natureza humana, no que ela tem 

de bom, retrata também o que ela tem de “bárbaro” em seus conflitos, a 

maldade humana, o que configura o ser humano.  

Então, o livro para mim configura uma constelação de coisas que não 

saberia nem dizer de quantos elementos se constituem essa constelação. 

Algo que é inseparável, que carrego sempre comigo, em minhas viagens, 

nem que seja por um dia, sempre levo um livro. Que me acompanha nas 

manhãs, nas noites, nas tardes, em todos os lugares. Leva-me a viajar, é um 

viajante, é um viajor.  

É um depositário de saberes do mundo, das reflexões, das dores e das 

alegrias do mundo, do que existe de bom, de belo, mas também do que 

existe de cruel. Então, o livro para mim são todas essas coisas. Eu usei a 
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palavra coisa, mas é como se fosse para mim uma pessoa mesmo, que fala 

silenciosamente. O livro para mim tem todas essas configurações, essas 

direções, e é por isso que ele está em todo lugar da minha casa, distribuído 

em todos os cômodos. Isso é que é o livro para mim. 

 

Pergunta 2. 

MR: Quais os livros que não poderiam faltar na biblioteca de Willington 

Germano?  

 

JWG: É muito difícil fazer esse tipo de seleção porque você sabe que todas 

as seleções são excludentes e circunstanciais, acerca do que eu estou 

percebendo hoje. Sem nenhuma ordem hierárquica, posso citar o livro Mil e 

uma noites, livro dos saberes orientais; outros livros para mim seriam As 

cidades invisíveis e Seis propostas para o próximo milênio, de Ítalo Calvino; 

Dom Casmurro, de Machado de Assis; O 18 Brumário de Louis Bonaparte, de 

Marx; a obra poética, de Manoel Bandeira, toda a poesia de Manoel 

Bandeira; Garcia Marques, em O amor nos tempos do cólera. É tão difícil 

fazer essas escolhas. Os ensaios de Montaine; O mal-estar da civilização, de 

Freud; Amor, poesia e sabedoria, de Edgar Morin; Octávio Paz, em Labirintos 

da solidão; Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa; O pequeno 

príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, um livro pouco citado, às vezes, um 

livro considerado com subliteratura por alguns, mas que me diz muita coisa. 

Poderia aqui enumerar vários outros títulos que me vêm agora. A gramática 

do tempo, de Boaventura de Souza Santos; Edward Said, em Cultura e 

Imperialismo; A morte de Ivan Ilitch, de Tolstoi; Os contos de Tchaikovsky. É 

muito difícil você fazer essa triagem, essa seleção, porque são livros que lhe 

acompanham durante a vida toda e que você, mesmo que já tenha lido há 

muitos anos e volte a ler, e mesmo que não volte a ler, mas você lembra 

sempre dele como um ideal de leitura, sabedoria, ensinamento, 

aprendizagem e assim por diante. São alguns livros que depois eu posso até 

rever com mais acuidade, mas também nem sei se algum dia vou reler. Tem 

também Hamlet, de Shakespeare. Você está vendo como passa coisa. A 



73 

 

poesia completa de Fernando Pessoa. Então, é difícil fazer essa listagem. É 

muito difícil. 

 

Pergunta 3. 

MR: Existem fetiches, manias, cuidados especiais e obsessões, histórias 

emblemáticas ou curiosas em relação aos seus livros?  

 

JWG: No ensaio autobiográfico de Jorge Luis Borges, ele diz “Sempre 

imaginei que o paraíso fosse uma espécie de biblioteca”. Acho muito feliz 

essa expressão de Borges, dado o encantamento e o mistério que existem 

nos livros, porque o livro também contém mistérios. Uma vida sem mistérios é 

despojada de gênero poético.  

Todos nós temos, acredito eu, uma relação singular com nossos livros. 

Eu trato os livros muito bem. Como uma criança, com todo carinho. Mesmo 

que eventualmente alguns dos meus livros estejam grifados, mas não são 

todos os livros que grifo, tem alguns que eu não tenho coragem de grifar 

pela beleza gráfica do livro. Comecei a grifar à medida em que o trabalho 

me assoberbou de uma maneira tal que, ao realizar a leitura, marcar 

determinadas partes me ajudava para depois voltar àquelas páginas 

quando utilizava o livro em sala de aula ou nos meus discursos, mas, mesmo 

assim, existem edições de beleza gráfica que eu não tenho coragem de 

grifar.  

Sempre trato muito bem os livros. Se você encontrar um livro meu 

estragado, certamente não fui eu (risos), foi outra pessoa ou são as marcas 

do tempo. Porque assim como as pessoas, os livros apresentam as marcas do 

tempo. Então, em primeiro lugar, é essa relação de amizade, cheiro, que 

abraça. Penso que sou um daqueles habitantes da biblioteca que Américo 

de Oliveira Costa descreve em A biblioteca e seus habitantes.  

Eu organizo os meus livros ao meu modo e quero confessar uma coisa 

aqui, que foi um trauma muito grande para mim. Contratei a certa altura 

uma estagiária, aluna do curso de biblioteconomia, para organizar o meu 

acervo. Foi a pior coisa que eu já fiz na vida. Porque, antes da chegada 
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dela, eu sabia a localização de todos os meus livros, áreas e autores que 

dialogavam. Depois que ela terminou a organização, e vi o resultado, não 

acreditei. Eu havia perdido toda a referência da minha biblioteca. Então, 

aos poucos, comecei a desorganizar a biblioteca novamente. Por mais que 

eu dissesse a essa aluna como queria que os livros fossem organizados, ela, 

de forma muito cartesiana, não conseguia aceitar a minha opinião.  

Por exemplo, ela pegava um autor como Marx para organizar e, 

quando percebia, lá estava Marx todo fragmentado, espalhado na 

biblioteca toda. Autores como Antônio Gramsci, Zygmunt Bauman e Edgar 

Morin, por exemplo, não podem estar fragmentados em toda biblioteca 

conforme as diversas áreas do saber: História, Economia, Política. Foi aí que 

eu enlouqueci. O contrato foi rescindido e comecei a desorganizar a 

biblioteca conforme o meu entendimento, as áreas de pertença conforme 

concebia.  

Na organização do meu acervo, que não quero chamar de 

biblioteca, há essa mistura literária, ao mesmo tempo vão estar livros de 

Ciências Sociais junto com os livros de Literatura, Filosofia, Ciências Políticas, 

Artes. As estantes que mostrei a você estão assim todos juntos e misturados. 

Eu tive uma experiência dolorosa de uma organização de bibliotecas, 

porque cada leitor tem a biblioteca gravada na sua cabeça, conforme seu 

entendimento, sua relação com os livros, suas preferências, e não houve 

quem a demovesse.  

No primeiro livro que publiquei referente à minha dissertação de 

mestrado, Lendo e aprendendo: a campanha de pé no chão também se 

aprende a ler, foram publicadas a primeira e a segunda edição sem as 

referências bibliográficas no final do livro. Quando percebi aquilo, tomei um 

choque. Porque, quando me interesso por um livro, uma das primeiras coisas 

que olho, seja ele de Ciências Sociais, Filosofia ou de História, são as 

referências, para ver o que o autor leu para escrever aquele livro, e no meu 

próprio livro não tinha, e a bibliotecária argumentou comigo que não era 

necessário porque estava tudo referenciado em nota de rodapé. Então, o 

leitor teria que percorrer página por página para ver as referências, e aí 
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entrou a autoridade da bibliotecária, eu já tinha solicitado que ela fizesse, 

mas ela não fez por motivos técnicos.  

Quando saiu a terceira edição desse mesmo livro não foi assim, porque 

já foi outra bibliotecária, com outra visão. Expliquei que estava havendo um 

grande dissabor porque, na primeira e segunda edições, eu não consegui 

convencer a bibliotecária a colocar as referências. Na terceira edição e 

com outra bibliotecária, ela me respondeu: professor, vamos incluir. E assim o 

fez.  

Meu relacionamento com os livros é sempre amoroso. Na minha forma 

de organização, procuro não fragmentar os autores, não deixar os autores 

espalhados conforme as áreas fechadas de saberes. Não posso, por 

exemplo, pegar um autor como Norberto Bobbio ou Ilya Prigogine, que 

escreve sobre diversas áreas do conhecimento, e fragmentar em todo o 

acervo. Isso me desorganizou e eu fiquei igual a um cego no meu próprio 

espaço de leitura. Quando queria encontrar um livro de Marx, eu tinha que 

saber se era História, Economia Política, Sociologia, Filosofia. Organizo os livros 

dessa forma, conforme minha memória, e eles têm um parentesco, uma 

pertença, e essa pertença hoje não significa separação. 

A minha história com a leitura é uma história antiga. Não sei se você 

prestou atenção, mas minha mesa de estudos está cheia de livros. Eu 

poderia retirá-los dali, mas parece que não quero que eles saiam, quero que 

permaneçam ali, não quero me separar deles. É como se fosse uma 

namorada, um amor, do qual eu não posso ficar separado nenhum dia. Se 

fico longe deles, já fico com saudade. Então, preciso deles ali, em cima da 

minha mesa, perto de mim.  

Todos nós temos uma história antiga com leitura. Comigo não foi 

diferente. Primeiro, minha infância foi no interior do Rio Grande do Norte, em 

um município chamado Ipanguaçu, foi lá que passei toda a minha infância 

nos anos 1950. Meu pai era um homem de poucas letras, cursou o ginasial no 

máximo, mas gostava de ler. Tinha livros em casa. Naquela época se vendia 

livros de porta em porta. E, nas casas das pessoas que gostavam de ler, 

existiam coleções enormes, por exemplo, os clássicos da Jackson Editora, os 
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famosos Clássicos Jackson, Tesouro da Juventude foi uma das grandes 

leituras da minha vida. A gente fazia o pedido e os livros vinham pelo correio. 

Um dia chegaram umas caixas e eu as coloquei em cima da mesa e 

comecei a abri-las, eram livros de capas azuis, muito bonitas. Ali tinha o 

resumo dos grandes clássicos da literatura, foi então que comecei a ler 

Robson Crusoé. Depois, anos mais tarde, quando cheguei à casa de Pablo 

Neruda em Santiago do Chile, vi que tinha várias edições, Robson Crusoé em 

várias línguas, de vários tamanhos, várias edições. Fiz uma viagem de retorno 

à minha infância em Ipanguaçu.  

Eu vivi em uma época de censura à leitura, é bom que se diga isso. Foi 

durante o regime militar. Nesse período, o fato de você ter preferência e 

acesso a determinadas leituras era motivo suficiente para você ser acusado 

de subversivo, e às vezes processado. Por exemplo, ainda no ginásio quando 

aconteceu o golpe de 1964, eu era um rapazote de 16 ou 17 anos, estudava 

em Assu e fazia parte do grêmio estudantil, viemos responder a um inquérito 

aqui em Natal. Uma das acusações era sobre as leituras que fazíamos 

naquela época de um jornal chamado Brasil Urgente, que na verdade era 

um jornal da esquerda católica. Outro exemplo é o livro O queijo e os 

vermes, de Carlos Ginzburg, também importante porque mostra que todas 

as pessoas eram levadas pela inquisição pelos livros que lia. Então, esses são 

episódios da leitura no que diz respeito à ideia de como, nos regimes 

autoritários, uma das primeiras coisas que faziam era censurar os livros, a 

leitura, o livre pensamento.   

Quando foi feita a Campanha de Pé no Chão também se aprende a 

ler, que foi objeto de estudo da minha dissertação de mestrado, você vai ver 

que os livros foram apreendidos. Durante esse período militar, o livro era visto 

como objeto subversivo, um exemplo eram os livros de literatura, as pessoas 

tinham que esconder os seus livros. Quando aconteceu o AI5, Ato 

Inconstitucional número 5, em 13 de dezembro de 1968, eu estava na 

assembleia dos estudantes na avenida Deodoro da Fonseca, onde 

funcionava o diretório central dos estudantes, esse é um episodio 

relacionado a  jornais, e os jornais naquela época também eram 
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considerados leitura subversiva. Quando cheguei em casa naquela noite, eu 

tive que dar fim aos meus jornais por medo da repressão. Mas, mesmo 

naqueles anos de ditadura, eu fui formando minha biblioteca, com livros de 

literatura crítica e aí tem uma figura emblemática na formação do leitor aqui 

no Rio Grande do Norte, que foi Luís Damasceno. Personalidade chave no 

mundo dos livros aqui em Natal, foi ele quem me introduziu no mundo dos 

leitores e eu reconheço esse papel importante dele em minha vida.  

Um dos autores, que tive acesso através de Luís Damasceno, foi 

Antônio Gramsci, que é um autor marxista, e os livros marxistas naquela 

época quase todos eram censurados por serem livros críticos e de esquerda. 

Um dos pensadores que eu mais aprecio. O primeiro livro de Gramsci foi 

publicado no Brasil no ano de 1966, Concepção dialética da história, 

ninguém sabia direito quem era Gramsci por aqui, e eu fui apresentado a 

esse autor por Luís Damasceno. Muitos anos depois, usei esses autores em 

muitos referenciais, na análise política nos trabalhos, nas minhas pesquisas e 

orientações, oriento muitos trabalhos na área de política e usei largamente 

no doutorado o referencial de Gramsci, por exemplo, li toda obra de 

Gramsci em italiano.  

Através do livro, que é importante nessa história do leitor pensar como 

eram as livrarias em Natal, como elas estão desaparecendo 

lamentavelmente. Hoje existem as livrarias de shoppings, grandes livrarias, 

mas as livrarias de rua, pequenas livrarias passam por dificuldades, a nossa 

própria Cooperativa Cultural da UFRN, por exemplo, é uma resistência.  

Mas a experiência positiva que eu tenho com livro é que, aqui em 

Natal, a Livraria Universitária, situada na Avenida Rio Branco, era um centro 

de cultura que aglutinava estudantes e professores na calçada da livraria. 

Lugar onde se reunia Luís Damasceno, não somente ele, mas ele como 

principal livreiro. E o livro. E através do livro vinham as discussões sobre os 

grandes problemas do mundo da época, de Natal e do Brasil.  

Daquelas conversas poderia se adquirir uma formação nos mais 

diversos aspectos de cultura artística, como, por exemplo, nas artes plásticas, 

cinema, como fonte de informação, os grandes diretores de cinema, era 
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aquele espaço da livraria, era o livro que chamava para aquilo ali. Naquela 

época, final dos anos 1960 ou 1970 e inicio dos anos 1980, mesmo sob o 

regime militar, a ideia de cinema era ideia de cinema como formação 

cultural e política, não era simplesmente ir ao shopping center e dizer vamos 

assistir a um filminho e não saber nem que filme era, comprar a coca-cola e 

comer pipoca, como é hoje. Por isso, tenho amigos que não gostam e dizem 

que não vão mais ao cinema, porque não gostam de pipocas. A ideia era 

adquirir uma formação cultural e política através do cinema, mais isso na 

época era mediado pelas leituras e mediado pelas conversas que 

aconteciam na Livraria Universitária e também pela militância política. 

Tenho uma experiência riquíssima de trocas culturais com o livro como 

veículo, mas também o cinema e a música no colégio Atheneu. Por quê? 

Porque a minha turma do curso clássico na Escola Estadual Atheneu Norte-

Rio–Grandense, que começou em 1965, era muito bem formada 

culturalmente, muito politizada. E aí vinham os livros, e junto com eles os 

escritores, Jean-Paul Sartre, Dostoiéviski, Graciliano Ramos, José Lins do Rêgo, 

Alberto Camus.  

O colégio daquela época era uma escola literária, cultural e política, 

onde os próprios alunos debatiam entre si. Foi uma experiência do ponto de 

vista cultural muito mais rica no colégio do que depois quando cheguei ao 

curso superior de Sociologia Política, que também tem uma formação 

política boa, importante, com os principais autores das Ciências Sociais. Tive 

acesso a livros como os de Octávio Ianni, Florestan Fernandes, Celso Furtado, 

Manoel Correia de Andrade, Josué de Castro, tive acesso a essa literatura, 

mas, do ponto de vista da formação cultural, eu adquiri muito mais no 

colégio onde tive a formação política e também formação literária.  

No Colégio Atheneu tinha uma boa biblioteca. Naquela biblioteca eu 

li bastante. Como li bastante também na Biblioteca Municipal, que 

funcionava na Praça André de Albuquerque, centro de Natal, e que foi 

destruída pelo Regime Militar. Fiz ali a primeira leitura de A metamorfose e O 

processo, de Franz Kafka, bem como de A morte de Ivan Ilitch, de Tolstoi. Foi 
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assim que eu fui me formando e amando os livros, mas lá atrás tinha um pai 

que amava os livros, que amava a leitura.  

Depois, quando veio o casamento, casei-me com uma pessoa que 

ama os livros e ama leitura e acho que para mim é inconcebível uma casa 

sem livros. Que fique bem entendido: as pessoas que têm a facilidade em ter 

acesso aos livros, porque vivemos em uma sociedade desigual. Nós temos 

hoje uma classe média inculta. Você vê os condomínios em vários lugares 

que se possam imaginar com espaço para tudo, espaço gourmet, espaço 

kids, mas tem espaço para leitura? Tem uma sala de leitura? Não. Isso eu 

não concebo.  

Espero que a presença dos livros em nossas vidas seja para sempre. O 

suporte do livro na forma impresso como está, se ele chegar um dia a 

desaparecer, que desapareça depois que eu for embora deste mundo. Que 

mais posso dizer, um dos maiores presentes que gosto de receber são livros, e 

também a forma que mais gosto de presentear é com livros.  

 

Pergunta 4. 

MR: Certamente existem em sua biblioteca livros que você nunca leu. Fale-

me então dos livros que você não leu e que talvez nunca venha a ler. 

 

JWG: Não sou um leitor especializado, absolutamente. Faço questão de ser 

um diletante, porque, como tal, possuo livros que são de diferentes áreas do 

saber. O especialista não enxerga além do seu campo. E realmente é muito 

frequente quando chegam pessoas aqui na minha casa e dizem: „nossa, 

você já leu todos esses livros?‟ E também eu volto aqui a Borges novamente. 

Jorge Luís Borges diz que sabe que jamais irá ler todos os livros que tem na 

casa dele, mas toda vez que ele entra em uma livraria, que ele pega em um 

livro, que manuseia um livro que ele já tem, ele diz: „que pena, eu já tenho‟. 

Então, tudo isso é um grande mistério, realmente tenho livros que não quero 

me desfazer deles, quero que eles fiquem junto de mim, mas que não li e 

acredito que nunca lerei. Em parte, por isso que Umberto Eco disse e, em 

parte, por falta de vontade mesmo.  
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Um deles é Ulisses, de James Joyce, eu nunca li, tenho aqui esse livro, 

embora ele seja considerado um clássico da literatura, nunca li e não tenho 

curiosidade de ler, mas não quero que ele vá embora. Uma das coisas é por 

isso que o Eco disse, em se tratando do livro, eu já sei tudo o que Leopold 

Bloom fez dentro daquelas 24 horas. Já tenho, mais ou menos, uma ideia do 

que trata o livro, é um livro enorme, gigantesco, que se diz de leitura difícil, e 

eu nunca li, mas sei um pouco sobre o livro de tanto que já li sobre ele, mas 

mesmo sabendo que não li e possivelmente não lerei, quero que fique aqui. 

Não quero me desfazer dele porque o considero um patrimônio da 

humanidade, uma página importante do que se pensou e escreveu no 

século XX. É assim que eu penso.  

Tem obras que li há tempos atrás. Obras que reli. Outras que nunca 

nem abri, o que explica isso? Não quero me desfazer porque posso recorrer a 

elas a qualquer momento, porque quem estuda, quem gosta de estudar, 

quem gosta de ler, quer ficar sempre perto dos seus livros porque pode 

recorrer a eles a qualquer hora. 

Como é que eu leio? Não leio um livro só. Leio vários livros ao mesmo 

tempo. Geralmente estou lendo um livro de ficção, e junto com ele um de 

ciências sociais, livros de poesia, livros de cartas ou me reportando a um livro 

de pinturas de Vincent Van Gogh. O meu modo de ler não é ler um livro 

correndo, dentro de 24 horas. Tem gente que faz isso. Já ouvi de pessoas que 

pegaram o livro Grande Sertão Veredas e não conseguiu soltar o livro até 

terminar. Eu fico admirado com uma pessoa dessas, acho que a leitura não 

é um ato de consumir palavras, é um ato de encantamento, de atenção, de 

sensibilidade, de aprendizagem. Se a pessoa pegou um livro como Grande 

Sertão Veredas, de Guimaraes Rosa, que é uma enciclopédia, e leu dentro 

de 24 horas, se fosse eu iria apenas consumir palavras. Não iria admirar a 

beleza das frases, da construção literária. Se for um livro da área da filosofia 

ou das Ciências Sociais, certamente não teria tempo para refletir, para 

meditar sobre aquilo que se está lendo. Se você ler um livro de Giorgio 

Agamben, por pequeno que seja, O que é ser contemporâneo, por 

exemplo, se for lê-lo de repente, eu vou consumir palavras.  
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Para mim, ler um livro é um ato de reflexão, é um momento de refúgio. 

Lembro do livro de Ricardo Piglia, importante para você, O último leitor, a 

capa é com o guerrilheiro Ernesto Che Guevara trepado em uma árvore 

lendo um livro. Mesmo na guerrilha, ele não se separava do livro, ele não 

ficava no meio do fogo cruzado, se refugiava para ler, porque, do ponto de 

vista artístico-literário, a leitura é uma viagem, é um sonho, é vida interior.  

Tem uma frase de Artur da Távola que concebe e se reporta à música 

para dizer que “música é vida interior e quem tem vida interior não padece 

da solidão”, eu estou para dizer isso com a arte, que a arte é vida interior e 

quem tem vida interior não padece de solidão, porque tem suas 

companhias, seus amigos. Do ponto de vista da arte, a leitura não é um ato 

de consumir palavras, mais de apreciá-las, degusta-las, saboreá-las. Ler é 

viajar, sonhar e também refletir, claro. E do ponto de vista da filosofia, das 

obras do pensamento, das ciências sociais, ela nos ajuda a refletir sobre o 

mundo de outra forma, a poesia e a prosa dialogando, é assim que se faz o 

mundo, senão fica uma coisa geométrica. Por exemplo, aquela estagiária 

que solicitei a uma professora do curso de biblioteconomia para organizar 

meus livros, e você pode ver que vários livros meus têm um selinho lá atrás, 

essa organização eu já abandonei completamente. A professora, ao 

recomendá-la, me disse: „eu tenho uma aluna muito boa para realizar este 

tipo de serviço‟. A aluna fez uma organização geométrica, não fez uma 

organização baseada na finesse. Não respeitou a sensibilidade do leitor. Eu 

procuro não ser geométrico. Eu procuro mais o lado da finesse, da 

sensibilidade. 

Eu aqui empresto muitos livros e às vezes perco. Às vezes os livros são 

devolvidos, mas chegam para mim muito estragados. Pode ser até que você 

encontre algum livro estragado aqui, mas com certeza não fui eu quem 

estragou. Certa vez adquiri O povo brasileiro, de Darcy Ribeiro, e nem 

cheguei a ler. Uma professora viu e pediu emprestado, me disse que 

devolveria em uma semana. Devolveu-me mais de um ano depois porque 

eu pedi o livro de volta, e assim que recebi tive que mandar direto para a 

restauração.  
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Outra vez também, na porta da livraria, com o livro na mão, uma 

professora me perguntou: „você vai ler esse livro agora?‟, Eu disse que não. 

Ela disse: „então me empreste‟. E não me entregava o livro, não me 

entregava o livro e uns três ou quatro anos depois eu a reencontrei e cobrei 

o livro, e ela disse não se lembrar do livro. Depois, ela procurou por entre os 

seus livros, afinal de contas o encontrou e me devolveu.  

Mas acontece também o contrário, os livros que eu emprestei e me 

esqueci deles e as pessoas vêm me devolver aqui. Uma história interessante 

de livro foi como começou meu namoro. Eu fui aluno da minha esposa na 

Faculdade de Sociologia Política, ela era professora da disciplina de 

Psicologia Social. Enfermeira, mas também com formação nessa área de 

Pedagogia e Educação, e eu emprestei vários livros a ela e nunca na minha 

vida imaginei que viesse namorar e depois ela viria a ser minha esposa. Essa 

é uma história bacana de livro que nem me lembrava mais (risos).  

Tudo aconteceu em um dia de sexta-feira ou sábado à noite, nessa 

época eu morava na Rua Princesa Isabel, no centro de Natal. Já estava 

pronto para sair com um amigo para uma farra, uma noitada, foi quando 

chegou Raimundinha para me entregar os livros, aí nós conversamos tanto, 

achei tão boa aquela conversa, que meu amigo cansou de esperar e foi 

embora. O nome desse meu amigo era Poti, eu falei para ele: „Poti, pode ir 

que vou ficar por aqui mesmo‟.  

Um casamento feliz, como diz André Maurois, é uma longa conversa 

que sempre parece muito curta e aí essa conversa durou o resto da vida. E 

nós combinamos de um dia sair para jantar, para assistir a um filme. Certo 

dia, liguei para ela e fomos assistir a um concerto de piano na Escola de 

Música, que era lá na Praça Pedro Velho nessa época, depois saímos para 

jantar e aí começou o namoro, mas no meio do namoro estão os livros e Luís 

Damasceno, esse livreiro que marcou época na história da cooperativa. 

Naquela época, se pagava as prestações em notas promissórias, você 

comprava o livro à prestação, mas era em notas promissórias e quando 

Raimundinha ia à livraria pagar os livros, ele a chamava de Raimunda 

Medeiros Germano, ela ficava sem entender. Bom, de certa maneira, ele fez 
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uma premonição de casamento, porque ele disse que nos achava duas 

pessoas parecidas, e hoje nós estamos com 40 anos de vida em comum e os 

livros no meio, fomos construir a nossa biblioteca juntos, porque ela também 

tem amor pelos livros. 

 

Pergunta 5. 

MR: O tempo presente da tecnologia vive uma metamorfose contínua. Que 

lugar para você ocupa o livro impresso nesse processo de contínua e rápida 

mudança?  

 

JWG: É difícil, porque isso seria um pouco um exercício de futurologia. 

Exercício de cenário de futuro. Muitas vezes, aquilo que é visto como 

progresso, a ideia de progresso como aquilo que vai para a frente, como o 

melhor, mas o progresso não é apenas aquilo que é bom, mas algo que 

pode provocar a destruição. Então, o que vejo é que, ao mesmo tempo em 

que elas aproximaram as pessoas e intensificaram as comunicações no 

mundo todo, elas dissolveram amizades.  

As relações estão fluídas, descartáveis. E as pessoas que não se 

adaptam a essa grande portabilidade sofrem e também são descartadas. 

Nós temos hoje uma geração das imagens, e o livro também tem essa 

configuração. Mas eu vejo hoje bibliotecas e mais bibliotecas formadas com 

base em livros virtuais para não ocuparem espaço. Não sei se o livro, no 

formato que conhecemos hoje, vai desaparecer ou não, se ele vier a 

desaparecer, eu espero que isso aconteça depois que tiver ido embora 

deste mundo. Penso que, sem demonizar outras formas de acesso à 

informação, é preciso sempre fazer essa explicação, que ter a possibilidade 

de acessar arquivos em Nova York, em Paris, no México, é algo muito 

importante, mas descartar a possibilidade do livro como suporte cultural, 

para mim, é desferir um golpe de morte em uma das maiores conquistas da 

civilização.  

Se chegar ao ponto do suporte físico do livro desparecer, teremos que 

pensar também no desaparecimento das bibliotecas como conhecemos 
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hoje em toda sua dimensão estética, não só como espaço de sabedoria, de 

reflexão, de sensibilidade. Essas bibliotecas possuem uma dimensão estética. 

Vamos tomar como exemplo A Biblioteca Joanina da Universidade de 

Coimbra, com seus livros nas paredes, isso tem um encantamento, porque ali 

estão a sabedoria, as coisas sábias, da sensibilidade, o pensamento do 

mundo, a poesia e a arte do mundo, na qual tenho vontade de pegar um 

livro e manusear.  

Então, as bibliotecas como conhecemos hoje desapareceriam como 

um patrimônio da humanidade. As livrarias, que estão passando por uma 

séria crise, deixariam de ser esse espaço de sensibilidade e seriam 

substituídas pela frieza das telas de computador. Para mim, se isso 

acontecer, sem uma intermediação, sem uma hibridação, seria uma 

catástrofe e não gostaria de ver porque sou de uma geração que nasceu e 

se desenvolveu sob a égide de um livro, que é essa coisa misteriosa, esse 

poço de sabedoria, esse amigo que entra na nossa casa a qualquer hora 

sem bater na porta, em que eu cochilo com o livro nas mãos, que me faz 

relembrar uma manhã de sol, noites de luar como as poesias de Giacomo 

Leopardi em O infinito. Seria o desaparecimento da poesia, do 

encantamento. Tem um sociólogo chamado Marx Weber que fala desse 

desencantamento do mundo, dessa dimensão mágica do mundo, desse 

mistério do mundo desaparecer.  

Se o livro vier a desaparecer, o que espero que não. O Umberto Eco 

tem a esperança que ele não desapareça, eu espero que não, e vou lutar 

para que ele não desapareça, nós temos aqui na nossa pequena livraria um 

espaço de resistência, não é? Isso seria um pouco essa dimensão, seria um 

elemento a mais de desencantamento do mundo. E nessa relação sujeito e 

objeto no qual as ligações ocorrem, Marx mostrou isso no Capital, a coisa no 

lugar da pessoa. Estamos de volta à escravidão. A escravidão a uma coisa.  

Depois, um sociólogo chamado Georg Simmel mostrou também, 

quando chamou de cultura objetiva e cultura subjetiva, porque a cultura 

objetiva é cultura das coisas, além e muito mais adiante do que a 

subjetividade. Nessa área, seria mais uma vez a dimensão na qual o objeto 
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tomaria o lugar da pessoa, do sujeito, então, espero que a humanidade 

encontre formas de convivência entre aquilo que é uma herança cultural 

importante com as novas fontes.  

Edgar Morin, no livro Cabeça bem-feita, fala na dimensão da 

conservação, nem tudo o que é conservador deve ser negado, deve ser 

ruim. A dimensão conservadora que deve ser negada é a dimensão 

dogmática, não aquela que conserva o que existe de melhor na dimensão 

humana, do patrimônio artístico, uma obra de Van Gogh, por exemplo, não 

deve ser conservada? Deve. O que não deve ser conservado? O nazismo, o 

racismo, as guerras. 

Nesse caso, espero que se outra globalização for constituída, do 

pensamento do sul, epistemologia do sul, que seria a valorização de 

diferentes saberes, não a valorização de saberes monoculturais, porque se 

nós estamos falando aqui que vai prevalecer a tecnologia, é uma forma de 

monocultura. Se acabamos de inventar uma pluralidade de saberes, de 

suportes que possam conviver, então essa é minha aposta. Eu vejo por vezes 

uma manchete, ou alguma coisa que se publica na internet, em alguns 

jornais ou algumas revistas, mas não vou lê-los na íntegra. Os artigos hoje na 

universidade, em grande parte publicados em formato eletrônico, não leio. 

Artigos meus que publiquei, não vou ler. Não adianta os meus orientandos 

mandarem para mim teses, dissertações por e-mail que eu não leio, têm que 

ser impresso. Eu espero que haja a pluralidade. Estamos propugnando por 

outra globalização, que valorize outros saberes, outras práticas, que não a 

monocultura. Queremos uma ecologia, um diálogo de saberes, aqui 

também nesse caso é a mesma coisa. Não vou querer também que a 

tecnologia estacione, mas não vou querem também que ela destrua aquilo 

que vai ao fundo no que diz respeito à dimensão da historia humana, aquilo 

que é mais significativo e mais belo que é o saber, a reflexão, a poesia, o 

sonho, o imaginário, que é o ato de viajar. Eu, quando viajo, um dos lugares 

prediletos para conhecer são as livrarias. Por exemplo: A livraria El Ateneo em 

Buenos Aires, Casa del Libro em Madri, Livraria Bertrand em Lisboa, a Livraria 
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Lello no Porto, Livraria Cultura, onde existem aqui no Brasil, e diversas livrarias 

no Brasil.  

As livrarias são escolas, é isso que significou para mim a Livraria 

Universitária, uma escola. Se eu tivesse que escrever um livro chamado 

Minhas Escolas, eu poderia dizer a você que uma das minhas escolas foi a 

Livraria Universitária e posso dizer para você que um dos meus professores foi 

Luís Damasceno, um livreiro, amante dos livros. O livro para mim é a vida, é 

inseparável, é inegociável, é um amor, é bem querer, é tudo que se possa 

imaginar de bom. 

 

Pergunta 6. 

MR: Os novos suportes tecnológicos são capazes de cumprir a missão a que 

se propõe o livro?  

 

JWG: Acredito que é um simulacro. Nós estamos vivendo na sociedade do 

simulacro. Como é o casamento hoje? É uma simulação do amor. Você vai 

para um casamento onde os noivos tornam-se prisioneiros de todo aquele 

aparato técnico e imagético, das imagens, de uma infinidade de fotografias 

antes e durante a cerimônia, os casamentos do simulacro, da aparência.  

Se chegar a acontecer, a meu ver, sem significar com isso que seja 

contra o avanço tecnológico, acho que é o simulacro. A simulação é a 

continuidade daquilo que Zygmunt Bauman chama de sociedade líquida, 

sem aprofundamento, sem meditação. Tem uma frase de Manoel de Barros 

que até mandei para uma amiga minha que está aniversariando hoje 

também na maturidade, de como saborear a vida que diz: andando 

devagar eu atraso o final do dia. A tecnologia é um suporte de acesso 

rápido, não é algo para saborear, viajar. Se você ouvir uma música, talvez 

você viaje muito mais do que assistindo a um DVD, talvez lhe dê muito mais 

liberdade de pensamento, é como o livro, é a mesma coisa. 

Eu espero que com esse paradigma civilizacional que está em crise, e 

certamente se está em crise é porque já está em gestação outro 

paradigma, essa globalização desigual e perversa está em crise, espero que 
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se instaure outra civilização, não de trocas desiguais, mas de trocas 

partilhadas e no meio disso a sensibilidade, para que haja um 

reencantamento mundo e, com isso, as coisas que nos são caras, que são os 

sentimentos. Um livro para mim é uma forma de poesia, de fugir das rotinas e 

da dureza dos cotidianos. É assim que eu vejo. 

 

Pergunta 7. 

MR: Para finalizar nossa entrevista, pergunto: idealmente para você qual o 

destino futuro de sua biblioteca pessoal? 

 

JWG: Aqui é uma casa de pessoas que estudam e que amam os livros. Mas 

tanto eu quanto minha esposa vamos embora deste mundo. A biblioteca 

não é só a minha cara, mas a cara dela também, e de certa maneira a 

cada das filhas. Parte dos livros das nossas filhas não está mais aqui, porque 

elas se casaram, uma mora em Natal e a outra na Noruega. 

O que eu gostaria é que esses livros tivessem um bom destino, a minha 

grande satisfação é que eles tivessem um bom uso, porque além da 

procura, o que é uma biblioteca, é uma história de vida, onde estão 

expostas as suas preferências de leitura, se você nasceu em determinada 

época, autores, etc. Gostaria que a universidade quisesse esses livros, mas se 

não quiser, a solução é fazer doação pública para o maior número de 

pessoas possível que ame a leitura, que possa estimular a reflexão. Um lugar 

que seja aberto ao público, a quem precisa, que gosta de leitura, que seja 

de fácil acesso, que possa encantar quem gosta de ler e que possa seduzir 

os leitores. Um lugar privilegiado é a universidade, entretanto, sabemos hoje 

que na contabilidade acadêmica os artigos valem mais do que um livro, 

essas perversidades que estão acontecendo. Eles afirmam que não tem 

espaço, não estão querendo, então pode ser que faça doações a projetos 

sociais, a hospitais. Eu já faço doações frequentemente para bibliotecas 

comunitárias. 

Os meus livros são livros que requerem um certo tipo de leitor. A obra 

de Karl Marx, por exemplo, eu tenho quase toda aqui em casa, que é um 
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autor que gosto muito, é um tipo de leitura que lhe leva a reflexão. Não 

gostaria que acontecesse como já vi acontecer com várias pessoas que, 

quando morrem, seus livros são jogados até no lixo ou serem vendidos a 

granel, eu já vi muito disso aqui na universidade mesmo, como se fosse 

qualquer mercadoria.  O ideal é que viesse a ser doada para uma biblioteca 

que fosse um espaço coletivo de saberes, de sociabilidades, onde viesse a 

encantar leitores e não tivesse um uso privado, fechado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

HELTON RUBIANO DE MACEDO: livro não é peso de porta 

 

O cheiro, o toque, a portabilidade, a guarda são 

características do livro impresso.  

Helton Rubiano 

 

 

Helton Rubiano de Macedo nasceu na 

cidade de Natal, em 15 de outubro de “um ano 

qualquer da década de 1980”, conforme registra 

em seus livros. Jornalista e mestre em Estudos da 

Mídia pelo Programa de Pós-Graduação em 

Estudos da Mídia da UFRN. Cursa também especialização em Leitura e 

Produção de Textos - UFRN e graduação em Letras - Língua portuguesa - 

UFRN. Atualmente, é editor-chefe da Editora da UFRN. É autor dos livros Das 

estantes para a tela: práticas de universitários leitores de livros impressos e 

digitais (2014), Fôrma de coração e outras desventuras inclassificadas (2013). 

 

Pergunta 1.  

Mônica Reis: Para você, o que é um livro? 

 

Helton Rubiano de Macêdo: O livro é um suporte de informação, de saberes, 

que visa transmiti-los em busca da divulgação, ligando-o a outros saberes. O 

livro é um ponto de partida para replicação e multiplicação de ideias. É por 

meio do livro que o indivíduo se (re)carrega intelectualmente, fazendo-o 

construir pontes com outras leituras (velhas ou novas) e conversar com suas 

experiências (individuais ou coletivas). Desse universo do conhecimento 

cruzado, nos permitimos identificar um indivíduo com possibilidades maiores 

de raciocínio, de crítica e de relações com o mundo. Ao fim, o livro 

demonstra ser uma ferramenta de missão inerente: municiar o leitor para a 

arena de uma vida refletida.  

Levando o pensamento além disso, podemos dizer que o livro é 

paixão. Paixão no sentido de que o livro é símbolo/fonte de conhecimento. E 
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conhecimento é prazer que leva à paixão de conhecer, de saber mais, de 

apropriar-se do mundo, de abraçar informações que nos levem a admirar, 

criticar, modificar a realidade que nos cerca. O livro nos dá esse poder. Há 

os que acreditam que a ignorância é uma dádiva, pois, alienados, não nos 

percebemos em um mundo cruel, de dor, de sofrimento. Penso que essa é 

uma visão pessimista. Dotados de conhecimentos notamos, de fato, a 

realidade em cores mais nítidas. No entanto, essas cores não precisam ser 

pesadas. Elas podem ser leves e alegres. Com o conhecimento 

proporcionado, nesse caso, pelo livro, podemos enxergar as várias faces do 

mundo real. Mas o melhor de tudo é que podemos escolher quais delas 

vamos viver. Por tabela, livro é conhecimento, e conhecimento é liberdade. 

 

Pergunta 2. 

MR: Quais os livros que não poderiam faltar na Biblioteca de Helton Rubiano?  

 

HRM: No primeiro dia em que recebi esse roteiro, li as perguntas, mas deixei 

para respondê-las depois. Nos dias que se passaram, esta questão me veio à 

cabeça diversas vezes. Pensei em quais os livros que elegeria como a minha 

“biblioteca ideal”. Pensei em diversos livros que marcaram a minha vida até 

hoje.  

Lembro-me do primeiro: Girafinha Flor e seus amigos (acho que o 

nome era esse). Fomos minha mãe, meu irmão e eu ao centro de Natal fazer 

compras. Lá, minha mãe resolveu passar em uma livraria e comprar um livro 

para mim e outro para meu irmão. Acho que eu deveria ter uns 7 ou 8 anos. 

Minha mãe nunca foi uma grande incentivadora de leitura ou de estudos. 

Não sei porque ela fez isso naquele dia. Talvez pergunte a ela, caso ela 

ainda se lembre disso. Meu irmão era maior, então ganhou um livro mais 

“complexo”, com a maior parte de texto e poucas figuras, todas em preto. O 

meu era o contrário. Tinha pouco texto e muitas figuras, sempre grandes e 

coloridas. Não lembro bem da história. Era algo de um passeio da Girafinha 

Flor em uma floresta em busca de alguma coisa. No meio do caminho, fazia 

vários amigos-bichos. Ao final, estavam todos reunidos em uma grande festa. 
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Destaco também A ilha perdida, da coleção Vagalume. Dessa 

coleção, meu irmão tinha O escaravelho do diabo. Esse nome sempre me 

chamou a atenção, mas nunca tive coragem de lê-lo. Parecia-me algo 

fantasmagórico. Voltando à A ilha perdida, eu era um pré-adolescente, 

propriamente o público-alvo da coleção. Era uma aventura. Dois 

adolescentes que se aventuravam em uma ilha cheia de mistérios. Não me 

recordava da autoria. Agora, pesquisando na internet, descobri: Maria José 

Dupré. À época, me parecia muito empolgante a história dos meninos-

heróis-desbravadores. 

Um pouco mais velho, mas ainda um adolescente, lembro-me de dois 

livros do mesmo autor que me marcaram profundamente: Capitães de Areia 

e Tenda dos milagres, de Jorge Amado. Eu tinha por volta de 15 anos 

quando li ambos. Eu estava no hoje IFRN e lá fazia parte do grupo de teatro 

da instituição, o “Falas e pantomimas”. Tínhamos uma peça montada, que 

tinha sido muito vista e elogiada em Natal, chamada “O casamento”. Certa 

ocasião, houve a oportunidade de apresentarmos esse espetáculo em um 

encontro de Centros Federais de Educação Tecnológica - CEFETs (à época, 

chamava-se assim) em Salvador/BA. Era um encontro esportivo, mas nós 

faríamos parte da chamada “programação cultural”. Para isso, pedimos 

dinheiro no sinal, no cruzamento da escola (Av. Sen. Salgado Filho e Av. 

Bernardo Vieira). De posse das condições financeiras, partimos para nossa 

viagem à Bahia. Lá, nos hospedamos em um quartel no exército. Um lugar 

pouco confortável, mas o importante é que fizemos a apresentação da 

nossa peça sem nenhum problema. Discorri sobre a viagem, apenas para 

destacar a primeira visita a Salvador. Uma imagem que me marcou foi a do 

Pelourinho, à noite, estrategicamente iluminado de modo a destacar as 

imponentes construções antigas. Foi um encanto! Fiquei emocionado. 

Fizemos vários outros passeios, o que me fez conhecer parte da cidade. De 

volta a Natal, adquiri os livros de Jorge Amado, aos que me referi, numa 

promoção do jornal Tribuna do Norte. Comprando o exemplar, mais algum 

dinheiro (não lembro quanto), “ganhávamos” o livro. Além de Capitães de 

areia e Tenda dos milagres, também adquiri desse modo o Mar morto, mas 
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que só fui ler muito tempo depois. Esse não me agradou tanto, pois sempre 

que lia me lembrava de uma adaptação para uma novela (Porto dos 

milagres), da qual não gostava. De todo modo, todos os livros de Jorge 

Amado me remetem a Salvador, ao encanto que senti por lá. 

O Capitães de areia me inspira liberdade. Como jovem, era 

fascinante. Tinha verdadeira inveja daqueles meninos que percorriam as ruas 

e as praias de Salvador sem o menor compromisso com nada. Acho que 

desde aquela época sabia que a nossa vida é cheia de prisões, normas que 

nos são postas e muitas vezes seguidas sem consciência delas. Mas aqueles 

meninos não viviam isso. Desafiavam a lei, a sociedade e se entregavam aos 

próprios instintos. 

Já Tenda dos milagres me fez perceber algo que até hoje cultivo: a 

valorização da cultura. Naquele tempo, não me era clara a necessidade de 

preservação de uma cultura. Não imaginava a importância que ela tem 

para uma comunidade ou uma nação, para a construção de uma 

identidade coletiva, considerando que isso é fundamental para o sentido de 

união, para a criação de vínculos. Pensava, ingenuamente, que o passado é 

morto e o que vigora é imaginar o futuro. Tenda dos milagres, ao discorrer 

sobre o universo cultural baiano, me fez pensar no valor da cultura. Constrói-

se na obra de Jorge Amado um conceito de “baianidade” que hoje é 

conhecido no mundo inteiro. A literatura dele é muito criticada, mas não se 

pode negar o amor que ele tinha por sua terra. Além disso, confesso, o 

caráter erótico dos seus textos também me capturava. 

Não posso deixar de citar A metamorfose, de Franz Kafka. Considero 

uma obra impactante para se pensar o indivíduo como matéria, pessoa 

dotada de fisionomia própria, comum, padrão. Estar fora desse 

enquadramento é também uma perda de identidade. Isso é aterrorizante. 

Porém, mais do que isso, reflito sobre o papel do corpo, da forma como 

percebemos os outros e como também somos percebidos. Isso é parte 

fundamental de uma identificação eu-outro.  No caso de uma 

desconstrução da imagem conhecida, como no caso o livro, essa 
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identificação torna-se uma aversão. A partir disso, podemos pensar: Onde 

reside o espírito humano na nossa mente? O que há além da carcaça? 

Vejo que até agora citei 5 livros e me estendi em demasia. Metade do 

número que me foi pedido. Mas vou parar por aqui. Relendo minha resposta, 

vi que todos os livros que citei são livros ligados à minha memória afetiva. E 

uma memória afetiva precisa de tempo para se consolidar. Assim, penso que 

o que leio hoje será, no futuro, parte da minha subjetividade de leitor. Serão 

os livros dos quais não me esquecerei. No futuro. Hoje me reservo a citar 

esses poucos, mas que foram esmiuçados demais. 

Na verdade, penso que me situei apenas no campo da emoção. 

Posso citar vários outros que me marcaram em outros aspectos: Senhora 

(não esquecerei jamais a primeira frase desse livro: “Raiou no céu fluminense 

uma nova estrela”); Dom Casmurro (a eterna dúvida que movia todos, 

personagens e leitores); Olhai os lírios do campo (poesia em forma de prosa), 

etc. Recentemente, li autores contemporâneos que, do meu ponto de vista, 

trazem características muito próprias da atualidade e por isso me chamam a 

atenção: os livros da jornalista Martha Medeiros, uma leitura rápida, fácil e 

fluida, daquela que se pode fazer na fila do banco, mas que nem por isso 

comunica menos, muito ao contrário, nos faz pensar em aspectos da vida 

comum. É como estar em terapia. Agrada-me. Outro que me interessa é a 

literatura do jovem autor gaúcho, mas já premiado nacionalmente, Daniel 

Galera. Gosto da proposta de desconstrução de uma estrutura da língua 

normativa. O que me parece é que, para ele, próclises, ênclises e mesóclises, 

por exemplo, são próprios de uma gramática que nada tem de verossímil, 

pois não estão na “boca do povo”. Para a grande massa, a língua 

portuguesa é outra. É flexível e cambiável. Não se estanca em livros. 

Por fim, volto à pergunta: livros que “você jamais se desfaria”. Livraria-

me de todos eles se fossem por uma justa causa. Considero que essa causa 

seria a de repassar esses objetos de conhecimento a quem também tivesse 

interesse de apoderar-se deles. O que aprendi com eles está guardado na 

memória. Esse é o bem mais precioso. 
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Pergunta 3. 

MR: Existem fetiches, manias, cuidados especiais e obsessões em relação aos 

seus livros? Alguma história, emblemática ou curiosa, que mereça ser 

relatada? 

 

HRM: Não tenho um cuidado especial com eles. Acho até que eles 

poderiam ser melhor cuidados. Compro e ganho muitos livros. Tento 

organizá-los, mas há muitos espalhados em vários cômodos. Penso em 

montar um espaço mais adequado para eles. Talvez organizá-los mediante 

algum critério. Há algum tempo, adquiri o hábito de carimbar (um antigo 

carimbo do trabalho do qual recortei apenas meu nome) todos os meus 

livros. Mas não se trata de um sentido de posse, não da forma egoísta. 

Empresto os meus a quem me peça, mas tenho receio de serem 

abandonado na estante de alguém que “esqueceu” quem é o verdadeiro 

dono. Isso é livro parado. Não circula e, portanto, não cumpre o seu papel. 

Como editor, tenho muitos livros na minha sala de trabalho. Dou muitos 

deles a professores/pesquisadores que mostrem interesse em algum dos 

títulos. Editoras universitárias, de modo geral, carecem de uma logística de 

distribuição eficaz. Nesse caso, doar livros a formadores de opinião, como 

considero esses professores, é divulgar o livro. Se não, contribuí para o 

movimento natural do livro: produtor – leitor. 

Sobre histórias do meu contato com livros, recordo-me agora da minha 

relação com dicionários. Quando eu era criança, gostava de lê-los, seja 

para real consulta ou simplesmente para folheá-los, percorrendo os verbetes, 

descobrindo seus significados. Eu abria em qualquer página, buscava uma 

palavra desconhecida ou que eu considerasse bonita, e lia sua definição. 

Podia seguir na própria sequência da ordem alfabética ou saltar para outras 

palavras também interessantes. O objetivo era, muitas vezes, só esse. Ler por 

ler. O curioso é que, na minha casa, o dicionário que havia era um grande, 

pesado, presente de um ex-namorado à minha mãe. Tinha até uma 

dedicatória dele com uma letra desenhada: “Para a jovem Maria José”. Não 
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lembro que fim levou esse dicionário. Hoje em dia, o dicionário é ferramenta 

essencial em qualquer exercício de escrita meu, seja em que gênero for. Há 

palavras que a gente acha que sabe o significado e, quando consulta, 

percebe que não era bem aquilo que pensávamos. Também busco muito 

por sinônimos, a fim de evitar repetições nas frases, ou mesmo para 

encontrar elementos coesivos diversos, tornando o texto mais rico (penso 

eu). O que difere atualmente é que não uso mais dicionário de papel. Uso 

um dicionário eletrônico instalado no meu computador e atualizado pelas 

mais recentes normas ortográficas. Aliás, essas mudanças na língua são 

responsáveis pelo grande número de consultas que faço. Ocorreram 

alterações que não parecem lógicas e, para sanar as dúvidas, nada como 

uma consulta ao pai dos curiosos da língua. 

Ainda sobre dicionários, lembro-me de um fato recente. Estava na 

casa de um amigo e percebi um peso de porta inusitado: era um daqueles 

minidicionários escolares. Ele estava visivelmente estragado pelo tempo e 

pelo arrastar sem dó pelo chão da casa. Depois que saí de lá, passei alguns 

dias pensando naquele dicionário que havia virado peso morto, no chão, 

inútil aos olhos dos passantes. Pensei em comprar um verdadeiro peso de 

porta para o meu amigo. Um peso com carinha engraçada, de bichinho, 

talvez, e cheio de areia, não de palavras. Não comprei. Não voltei à casa 

do meu amigo. Caso seja novamente convidado, talvez leve esse mimo e 

peça para que tire aquele livrinho do chão. Além de maldade, é muito 

cafona! 

 

Pergunta 4. 

MR: Certamente existem em sua biblioteca livros que você nunca leu. Você 

pode me falar sobre isso? 

 

HRM: Essa pergunta é muito boa! Existem muuuuitos livros que eu tenho e não 

li. Pensando sobre isso, posso distinguir dois motivos para esse 

“esquecimento”.  
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Primeiro: devido à minha atuação profissional, ganho muitos livros, mas, 

evidentemente, nem todos são do meu interesse. Há livros cujos temas não 

me chamam a atenção ou simplesmente não possuem uma escrita 

convidativa. Sendo, na quase maioria, autografados, não acho elegante me 

desfazer deles. Foram dados pensando em mim. Estão marcados com meu 

nome. É como se fossem presentes. E presentes não se dão. Acho que 

preciso mudar esse pensamento. Talvez sejam mais úteis nas mãos de outras 

pessoas. Vou repensar isso a partir dessa provocação. 

Segundo: eu tenho prazer em comprar livros. Acho que deve ser como 

pessoas que têm prazer em comprar roupas, sapatos e acessórios (não tenho 

muita paciência para fazer isso tipo de compra). Gosto do ambiente de 

livraria. Sinto-me bem em percorrer as seções, verificar títulos novos, folhear 

aqueles que parecem interessantes, verificar os materiais com que foram 

feitos, os acabamentos, etc. Dessa maneira, se encontro um que me cativa, 

eu compro. Não sei quando vou ler. Mas ele estará ali, ao meu alcance. 

Também faço isso no caso de clássicos da literatura, os quais ainda não li, 

mas penso que tenho o compromisso (odeio a palavra “obrigação”) de ler. 

Além desses dois motivos que caracterizam os livros não lidos, devo 

destacar os livros parcialmente lidos. Uns são aqueles nos quais me interessa 

apenas uma parte, caso muito comum de livros acadêmicos, em que 

somente alguns capítulos me serão “úteis”. Outros são descartados pelo 

próprio desestímulo provocado pela escrita ou pelo enredo. Não me 

prendem e, por isso, têm a leitura descontinuada. Ambos os casos são 

comuns. 

 

Pergunta 5. 

MR: O tempo presente da tecnologia vive uma metamorfose contínua. Que 

lugar para você ocupa o livro impresso nesse processo de contínua e rápida 

mudança?  

 

HRM: Não gosto desse processo de “contínua e rápida mudança” ao qual 

você se refere. Concordo que caminhamos em um ritmo cada vez mais 
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frenético. Todos temos pressa. Rapidez é a palavra de ordem. Mas eu me 

pergunto: pressa para quê? Talvez a estabilidade do serviço público tenha 

me permitido ficar alheio a uma competitividade muito comum em 

ambientes de trabalho. Porém, isso se alastra por outros domínios. Disso eu 

não posso fugir. Como jornalista, acho que os meios de comunicação, por 

exemplo, estão sempre se esforçando para cobrir os fatos com o máximo de 

celeridade, muitas vezes comprometendo a qualidade da informação. Por 

outro lado, redes sociais estão sempre nos convidando a consumir a vida do 

outro e a expor a nossa. Penso que hoje as redes socais têm pouco de social, 

no sentido de coletividade. Claro que muitos movimentos hoje são 

articulados de forma virtual. Isso é um lado bom. Mas, pelo que percebo, é 

uma pequena parte dessas redes. 

No que toca o livro, acho que sim, novas tecnologias podem nos 

afastar da experiência com o livro impresso. Sobre isso, reflito: se o 

conhecimento não é buscado no meio impresso, ele está sendo buscado no 

meio digital? Há vários aparelhos de leitura de livros digitais, entretanto, em 

sua maioria, esses são dispositivos multifuncionais. A leitura é apenas uma 

delas. Além disso, é possível (e talvez mais convidativo para muitas pessoas) 

navegar pelos nós da rede, percorrendo informações, unindo-as a outras, 

abandonando-as por melhores ou mais interessantes. A princípio, penso que 

isso dispersa a leitura. Há livros fáceis, outros exigem maior concentração, 

maior esforço do leitor. É possível empreender esses esforços diante de 

tentações aparentemente mais divertidas? 

Acredito que livro impresso é, e continuará sendo por muito tempo, 

símbolo de conhecimento. O digital não tirará dele essa iconicidade. Sobre o 

digital residem outros valores. Falo sobre isso na próxima pergunta. 

 

Pergunta 6. 

MR: Os novos suportes tecnológicos são capazes de cumprir a missão a que 

se propõe o livro?  
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HRM: Não acredito que outros suportes são capazes de cumprir a missão que 

se propõe o livro. Estamos falando de suportes diferentes, portanto, de 

experiências diferentes. Veja o caso do cinema. Quando optamos por assistir 

a um filme numa sala de exibição, escolhemos o melhor dia, o melhor 

horário, convidamos quem poderá ser uma boa companhia e nos 

arrumamos para esse “evento”. Chegando lá, existem outras pessoas que, 

como nós, também se preparam para estar ali. O espaço físico também nos 

transporta para um ambiente muito próprio, a pouca luz, o cheiro da 

pipoca, o burburinho da plateia, tudo isso faz parte da experiência. Se, ao 

contrário disso, optamos por assistir a um filme em casa, seja em DVD ou na 

internet, nada disso existe mais, existem outras formas, posturas, ações, 

diferentes das primeiras que citei. Não estou dizendo que é melhor ou pior. 

Apenas que são coisas diferentes. 

O mesmo acontece com o livro impresso. Como você disse, existe o 

exercício dos sentidos. O cheiro, o toque, a portabilidade, a guarda são 

características do livro impresso. Para o livro digital vão ser levados em 

consideração o formato do arquivo que é lido, quais recursos ele comporta, 

o dispositivo de leitura (tablet, e-reader, smartphone, etc.). Isso implica uma 

outra experiência. Para alguns pode parecer mais ágil ou mais econômica, 

para outros pode parecer desconfortável. 

Acho que uma grande evidência dessa diferenciação está na 

simbologia do livro. O livro impresso é símbolo de conhecimento, de saber, 

de erudição. É comum, como recurso televisivo, posicionar entrevistados 

(quando especialistas em determinados tema) à frente de estantes de livros. 

A intenção parece ser a de transferir o conhecimento dos livros ao 

entrevistado, dando-lhe mais credibilidade. Há algum tempo, na editora em 

que trabalho, discutíamos sobre a criação de uma nova logomarca. Lembro 

de que alguns queriam que ela carregasse algo que remetesse ao digital. Foi 

um tempo em que começávamos com a produção de livros nesse formato. 

Recordo de uma proposta que traria um livro impresso, metade “real”, 

metade pixelizado, com forma de lembrar esse universo digital. Posicionei-

me contrário com o argumento de que o símbolo da coisa livro será, antes 
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de qualquer coisa, o livro impresso. Comparo ao disquete. Hoje o temos 

como símbolo da ação de “salvar” arquivos no computador. Ninguém mais 

usa disquetes. Contudo, ele se manteve, dentro dessa linguagem 

informática, como forma de representação dessa prática. 

No veículo para leitura de arquivos digitais, parecem estar veiculados 

outros valores, mais próximos de uma lógica de consumo própria de uma 

sociedade capitalista. Se alguém o vê com um livro velho, vai pensar que 

você o tem há muito tempo ou que tomou emprestado em uma biblioteca, 

tendo sido ele muito usado por outros leitores, ou mesmo pode pensar que 

trata-se de uma relíquia de grande valor sentimental. Porém, se alguém o vê 

lendo um livro digital com um dispositivo de leitura (tablet, e-reader, 

smartphone, etc.) ultrapassado, irá pensar que você não tem condições de 

adquirir um novo leitor ou que não está antenado com os novos 

lançamentos tecnológicos, sendo, de qualquer modo, um consumidor 

“atrasado”. 

 

Pergunta 7. 

MR: Para finalizar nossa entrevista, qual o destino futuro de sua biblioteca 

pessoal? 

 

HRM: Eu tenho um sonho, como muitos repetem. Há algum tempo, venho 

pensando no quão transformador é o papel da educação na vida de 

qualquer indivíduo. Eu mesmo sou uma prova disso. Não provenho de família 

com grande poder aquisitivo. Nos tempos da minha infância e adolescência, 

passamos por vários problemas financeiros. Contudo, por meio da educação 

que eu mesmo busquei, abriram-se portas que hoje me permitem ter uma 

vida estável economicamente, proporcionando-me algum conforto e 

tranquilidade. Mais do que isso, a educação me propiciou a construção de 

um senso crítico sobre a realidade, que me serve hoje para pensar o mundo 

em que vivo, quem sabe tornando-o melhor para mim e para os outros. 

O meu sonho se relaciona com esse poder transformador da 

educação, com a qual o livro e a leitura estão estreitamente vinculados. 
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Vejo alguns colegas de trabalho com receio de se aposentar e ficarem 

ociosos. Eu já penso nesse tempo, que também chegará para mim. Imagino 

em administrar um espaço como uma biblioteca. Um lugar onde qualquer 

um pode chegar e ler, emprestar, trocar, levar e doar muitos livros. Já me 

falaram que esse espaço não ia durar muito, que todos os livros iam “sumir” 

em pouco tempo. Talvez isso aconteça de fato eu crie critérios. De qualquer 

forma, a proposta é a de um espaço livre de leitura e estudo. 

Em alguns momentos, esse sonho flutua e encontra algumas variantes. 

Penso, por exemplo, que não precisaria esperar a aposentadoria para 

realizar o projeto. Outras vezes, imagino um lugar onde as possibilidades de 

contato com a arte e o conhecimento sejam maiores, incluindo práticas 

como dança, teatro, pintura, desenho, escultura, etc. Seria, assim, uma casa 

de artes, de sensibilidades. Prevejo também oficinas destinadas a grupos de 

jovens que não podem pagar, mas nem por isso demonstram menos 

interesse em participar de iniciativas como essa. 

Enfim, é um sonho. Um sonho que guardo aqui no coração e um dia 

espero realizar. É um sonho que uma imaginação criativa me permite. E isso 

me faz muito bem. 
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MANIFESTO DE AMOR AO LIVRO  
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Pelo desdobramento desta dissertação e, sobretudo, por assumir uma 

postura de ciência que acolhe o inacabamento como um dos princípios do 

pensamento complexo, não cabe aqui uma conclusão, ou notas finais. 

Certamente um apelo em defesa do livro impresso é mais coerente com as 

reflexões aqui expostas. Na forma de um Manifesto, elenco alguns dos 

motivos pelos quais o Livro deve ser considerado um objeto da cultura a ser 

preservado, cuidado, defendido e, sobretudo, ser considerado como um 

lugar da memória e do conhecimento a ser permanentemente revisitado.  

O presente Manifesto de amor ao livro decorre de minha experiência 

como bibliotecária e tem como propósitos sensibilizar professores, estudantes 

e cidadãos para uma mudança de compreensão a respeito do livro, sua 

importância e permanência. Esses propósitos são assim anunciados: 

1. Mais do que um suporte marcado pela vulnerabilidade e rápida 

substituição, o livro tem subsistido a passagem do tempo. Os primeiros 

livros impressos de que temos noticia datam do século 15. Grande 

parte da história passada da humanidade só chegou até nós por meio 

de suportes vegetais e animais em forma de livros. Sem essas “páginas” 

soltas ou costuradas não teríamos um registro de como pensavam as 

culturas que nos antecederam no planeta Terra. Por isso não 

escolhamos cuspir em nosso próprio prato! 

2. Mais do que um meio de registro especializado em um domínio da 

vida dos humanos (técnica, arte, religião, ficção, história, ciência) o 

livro se apresenta como uma matéria complexa capaz de ser um 

veículo de comunicação de todas as potencialidades do 

pensamento. O livro não conhece preconceitos, se deixar tatuar por 

múltiplas ideologias, teorias opostas, valores morais diversos.   

3. Mais do que objetos decorativos para enfeitar estantes, os livros se 

oferecem como amigos que guardam sempre, na mesma página, as 

palavras que gostamos de ler tantas vezes. Eles são como paredes de 

imagens e palavras que sustentam nossa alma. Por isso, cuidemos de 

nossas paredes culturais, espirituais! 
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4. Todo livro guarda um desejo de permanência de quem o escreveu. 

Mantem vivos o escritor, o cientista, o filósofo e o artista em forma de 

palavras e imagens. Por que não manter vivos, em palavras Marcel 

Proust, Albert Einstein, René Descartes, os escribas do passado e os 

poetas em páginas que já foram peles de árvores, tocamos com 

nossas mãos e carregamos em nossas malas de viagens? 

5. O livro é o suporte escolhido pelo homem para registrar, guardar e 

perpetuar o patrimônio histórico de nossas experiências. Ele é a nossa 

memória materializada fora do nosso cérebro. Podemos dizer mesmo 

que o desaparecimento do livro seria também o da nossa própria 

memória. Por isso não podemos subjugar a memória humana a 

suportes efêmeros. 

6. Todo livro é um convite. Ao folhear um livro, o leitor é convidado a 

exercitar os sentidos e a imaginação. Em cada exemplar manuseado 

deixamos impressas as marcas de nossos dedos, nossos grifos. Sentimos 

seu cheiro, real ou imaginário. Percorremos com nossos olhos os 

índices, prefácios, apresentações e sumários que nos dizem um pouco 

do que nos aguarda em todo o exemplar. Em certos momentos 

podemos até mesmo ouvir os diálogos entre os personagens da trama, 

com seus sotaques e vocabulários tão particulares. Em nome desses 

exercícios corporais e espirituais devemos propugnar pela perenidade 

do livro. 

7. Para as crianças o livro é como o passaporte para a entrada no 

mundo do conhecimento e da imaginação. Por meio de suas imagens 

coloridas elas passam a conhecer os objetos, os animais, as cores, as 

vogais, o alfabeto, as sílabas, as palavras de sua língua e as culturas 

diversas. Por meio dos livros, as crianças conhecem as fábulas e os 

personagens que passam a cultuar na infância e adolescência. O livro 

é, portanto, um elo entre o ser humano e mundo do conhecimento 

que não pode ser quebrado. 

8. Livros são presentes. Quem nunca presenteou um amigo com um livro? 

Mas quem já presenteou um amigo com um e-book? Acredito que 
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poucos. Presentear com livros é oferecer a alguém não apenas algo 

material, mas, ideologias, crenças, emoções, patrimônio histórico e 

experiências de vida que alimentam o coração e a alma. Não 

podemos perder essa possibilidade de tornar alguém, se não mais 

sábio, ao menos mais feliz. 

9. Vivemos numa sociedade que cultua a substituição. Aprendemos a 

descartar e a substituir quase tudo e em pouco tempo. Substituímos o 

mito pela racionalidade, a oralidade pela escrita, e esta, pela 

informática. Nesse processo de substituição temos ganhos e perdas.  

Resta saber o que ganhamos em conhecimento duradouro com a 

dispensa e desclassificação de objetos culturais como é o caso do 

livro, uma conquista da humanidade que eterniza o pensamento 

tatuado em palavras. 

10.  Pensar no desaparecimento do livro é pensar por consequência no 

desaparecimento das bibliotecas, esses espaços de reflexão e de 

sabedorias acumuladas. Uma biblioteca é como uma Torre de Babel, 

lugar polifônico de encontro entre passado e presente. Por que não 

nutrir, cada vez mais, o gosto de habitar esses espaços? Percorrer uma 

biblioteca é deslocar-se no tempo, é voltar ao passado para projetar o 

futuro. É prestar nossa homenagem a cultura que nos foi legada, 

oferecida de presente.  
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