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Da invenção 
do alfabeto 
à Internet:
elementos para uma reflexão sobre as 
práticas de escrita e leitura ao longo dos tempos

Imara Bemfica Mineiro, 
Juliana do Couto Bemfica 

e Ana Maria Pereira Cardoso

Resumo
As transformações dos suportes da escrita implicaram em mudanças das 
práticas, hábitos e concepções de leitura. Da escrita pictográfica, passando 
pelos rolos de papiro, pelo livro manuscrito, depois impresso, até o suporte 
digital do texto diversificaram-se também os modos de ler. As práticas de 
leitura possuem uma história que não é determinada exclusivamente pelo 
medium no qual a escrita se apresenta, mas que é atravessada por uma série de 
questões extra materiais, como no caso da passagem da leitura oral e coletiva 
para a silenciosa e íntima, ou ainda do hábito da leitura intensiva ou exten-
siva. Muitas vezes, esses modos de ler definiram e, simultaneamente, foram 
definidos pela formação das bibliotecas. Tendo por base uma retrospectiva 
desse processo, este ensaio retoma os movimentos de escrita e de leitura até 
o advento das novas tecnologias de informação e comunicação, tratando de 
pensar como a internet e a hipermídia trouxeram outras mudanças – tanto 
em termos de acessibilidade quanto dos sentidos mobilizados no processo 
de leitura. Atestam este fato a confluência de recursos auditivos, visuais e a 
hipertextualidade, cujos resultados são o imbricamento de distinções como 
autor-leitor-editor, a evanescência da obra e a multiplicidade dos sentidos 
requisitados na interação com o texto.

Palavras-chave: Literacia; Práticas de leitura; Tecnologias de escrita e leitura; 
Literacia digital
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Resumen 
De la invención del alfabeto a Internet: elementos para una reflexión 
sobre las prácticas de lectura y escritura a través del tiempo

Las transformaciones de los medios de comunicación impresos han implicado 
cambios en las prácticas, en los hábitos y en las concepciones de lectura. Desde 
la escritura pictográfica, pasando por los rollos de papiro, luego por los libros 
manuscritos, después por los de letra impresa, hasta llegar al texto digital, las 
formas de lectura también se han diversificado. Las prácticas de la lectura, a 
su vez, cuentan con su propia historia que no está determinada únicamente 
por el medio de escritura que las soporta. Comprende, más bien, una serie de 
cuestiones extra materiales que la atraviesan, como el caso de la transición de 
la lectura oral y colectiva a la silenciosa e íntima, así como en lo concerniente a 
los hábitos de lectura intensiva o extensiva. A menudo, estas formas de lectura 
se establecieron y fueron definidas por la formación de bibliotecas. A partir 
de una retrospectiva de este proceso, el texto discute la trayectoria de estos 
movimientos de lectura y de escritura hasta el advenimiento de las nuevas 
tecnologías de información y comunicación, con el objetivo de pensar de qué 
manera el Internet y el hipertexto llevaron a otros cambios –tanto en términos 
de accesibilidad como en el de los sentidos utilizados durante el proceso de 
lectura– cuyos factores principales fueron la utilización de recursos auditivos, 
visuales y de hipertextualidad. Los resultados derivarán en la superposición de 
las distinciones entre autor-lector-editor, la evanescencia del trabajo realizado 
y la multiplicidad de recursos requeridos para su percepción.

Palabras clave: Alfabetización, Prácticas de lectura, Tecnologías de escritura 
y de lectura, Alfabetización digital

Abstract 
From the Invention of the Alphabet to Internet: Elements for a Re-
flection on the Practices of Reading and Writing Through the Ages

The transformations in the media of print communication have resulted in 
changes in the practices, habits and conceptions of reading. From pictographic 
writing, passing to papyrus rolls, then to handwritten books, later printed ones, 
until arriving to the dignital text, the forms of reading were also becoming 
diversified. Practices of reading, in turn, have their own history that is not 
determined uniquely by the medium in which the writing is presented. Rather, 
a number of extra-material issues are at play, as in the case of the transition 
from oral and collective to silent and intimate reading, as well as those relat-
ing to intensive and extensive reading. Often these forms of reading become 
established and were defined by the formation of libraries. On the basis of 
a restrospective analysis of this process, the text discusses the trajectory of 
these movements of writing and reading until the advent of new informa-
tion and communication technologies, aming to think how the Internet and 
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the hypertext lead to other changes – both in terms of accessibility and of 
the senses employed in the reading process – whose main factors were the 
utilization of aditory and visual resources and of hypertextuality. The results 
follow from the blurring of distinctions between author-reader-editor, the 
evanescence of the work done, and the multiplicity of the resources required 
for its perception.

Key words: Literacy; Practices of Reading; Writing and Reading 
Technologies; Digital Literacy
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Borges conta a estória do ‘livro dos livros’: livro infinito que, como a 
areia, não tem princípio nem fim. Suas páginas estão dispostas em uma 

numeração aleatória indicando para a circunstância de que, na condição 
de uma série infinita, não importa em que lugar estamos, de maneira que 
a página 40.514 é seguida da 999. As ilustrações e os textos que são lidos 
ocasionalmente no Livro de Areia dificilmente voltarão a ser encontrados, 
dadas as infinitas possibilidades de combinação que tornam improvável a 
formação de uma mesma imagem a ser lida de uma mesma maneira.

O Livro de Areia parece ser qualquer livro e, a uma só vez, toda uma 
biblioteca universal que combine os sonhos de Babel (espaço construído 
para reunir todas as partes do mundo) e de Alexandria (tempo para con-
servar a memória do mundo). Reclama por uma leitura, ao mesmo tempo 
intensiva e extensiva, que se realiza sobre o mesmo e curioso volume, o 
qual, por sua vez, contém todos os livros do mundo e os embaralha a todo 
momento, à maneira de um caleidoscópio. As diversas configurações que 
assume, bem como a sequência visivelmente aleatória da paginação, trazem 
à luz a questão da organização dos livros, da arbitrariedade na eleição dos 
critérios de ordenação, assim como apontam para a fragilidade inerente ao 
estabelecimento desses critérios.

O antigo livro sagrado, trazido dos confins do oriente, infinito e vulne-
rável (móvel, maleável) como a areia, realiza-se como Livro propriamente 
apenas no instante de sua leitura, imediatamente após a qual se desfaz em 
novas combinações. Por mais antigas e longínquas que sejam suas origens, 
o Livro de Areia nos instiga a pensar também nos suportes e tecnologias de 
escrita e de leitura contemporâneas. Textos que remetem a outros textos, 
que se inserem como hipertextos e estão disponíveis em quantidades inu-
meráveis, organizando-se arbitrariamente conforme o termo de busca.

Este trabalho pretende pontuar algumas questões acerca das tecnologias 
e práticas de leitura, escrita e disposição de textos e seus percursos ao longo 
do tempo envolvendo, com isso, problemáticas maiores que passam, por 
exemplo, pelo registro e pelo trânsito do conhecimento.
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A palavra escrita
Segundo Ong (1986) a invenção da escrita alfabética “no sentido literal 
de um sistema codificado de marcas visíveis que permitem ao escriba 
determinar, sem limitação, as exatas palavras e sequência de palavras 
que o leitor retirará de um determinado texto” (35) foi a mais importante 
inovação introduzida na vida humana, pelas suas inúmeras consequências: 
possibilitou o desenvolvimento do pensamento lógico e da racionalidade 
científica e suas inumeráveis conquistas, sendo a de maior impacto, nos 
anos recentes, as tecnologias de informação e comunicação.

Acompanhar o percurso histórico das técnicas e tecnologias do registro 
da palavra nos leva a uma ciranda de inovações sucessivas, que têm a sua 
causa inicial na metodologia de transcrição dos sons em sinais replicáveis. 
O mesmo autor identifica quatro fases marcantes na história dos registros: 
a oralidade, a quirográfica, a tipográfica e a eletrônica, cada uma delas 
modelando as possibilidades epistêmicas de seu tempo.

Durante o período da oralidade, a comunicação era imediata e evanes-
cente. O som da palavra falada dissolve-se em seguida à sua enunciação, 
impedindo a permanência do discurso. A forma encontrada para suprir tal 
fluidez conduziu a estratégias de rima e repetição, produzindo os poemas 
épicos que constituem, para as sociedades em tal estágio de desenvolvi-
mento, as narrativas fundadoras, as linhas de transmissão da sabedoria, dos 
bons costumes, da ética e da moral. A utilização dos enunciados rimados 
tornou-se a técnica mnemônica socialmente disseminada, centrada na figura 
do poeta. Sobre a enunciação sonora apoia-se a retórica e ganha força a 
manipulação das palavras na busca de maior poder e controle, religioso ou 
político. A arte do discurso para multidões consolidou lideranças políticas, 
religiosas e militares, estimulou soldados em batalhas, fiéis em templos e 
decisores em tribunais.

O alfabeto surgiu em etapa recente da evolução humana e possibilitou 
o registro das conquistas, avanços e desastres que marcam a História. O 
primeiro registro conhecido, fruto da elaboração manual dos sumérios, 
foi encontrado na Mesopotâmia com data aproximada em 3.500 a. C. Já 
o alfabeto primordial, do qual derivam todas as demais formas de escrita 
alfabética, foi inventado pelos semitas por volta de 1500 a. C. Ao isolar 
e atribuir marcas para o som das palavras, transformando-os em sinais 
gráficos reproduzíveis, o homem conseguiu separar o fato de seu relato, 
garantindo sua permanência e deslocamento, independentemente do espaço 
e do tempo. Ou seja, possibilitou a separação inicial entre o sujeito que 
conhece e o objeto que é conhecido.
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Com o registro dos discursos em textos e o desenvolvimento subseqüente 
da lógica, a retórica perdeu consistência e espaço no processo cognitivo. 
A palavra registrada permite ao sujeito retornar e retomar vezes sem conta 
os enunciados, ponderando, reformulando, questionando, aceitando ou 
recusando as ideias e pensamentos expostos. A forma linear da enunciação 
trazida pela escrita conduziu a um paradigma cognitivo do enunciado se-
quencial e objetivo, que se tornou predominante nas sociedades modernas. 
O registro dos bons costumes, da moral e da ética, das leis e dos bens am-
pliou os mecanismos de controle e gestão, tanto no âmbito das sociedades 
quanto dos indivíduos.

À medida que a palavra escrita cresceu em importância para a organi-
zação das sociedades, a redação manuscrita de textos mostrou-se incapaz de 
atender às necessidades sociais. Impôs-se um desdobramento que veio na 
figura dos tipos móveis, origem da imprensa, que tornou o mundo contem-
porâneo essencialmente dependente das narrativas e registros escritos.

A cultura tipográfica imprimiu sua marca na sociedade humana como 
um todo. O acesso a grandes quantidades de livros impressos modelou a 
crença no infindável progresso e acúmulo do conhecimento e treinou o 
exercício da comparação crítica entre diferentes versões de uma mesma 
informação.

Escrita e leitura são processos indissociáveis. A tecnologia necessária 
ao exercício da primeira influi sobre a prática da segunda, determinadas 
ambas pelos recursos materiais utilizados. Assim, a gravação em pedra ou 
barro limita a extensão do texto e presta-se, sobretudo, ao registro pontual. 
O uso do papiro, do pergaminho e dos instrumentos de marcação (pincel, 
estilete, tintas) acrescentou possibilidades e abriu espaços a serem preen-
chidos por tratados filosóficos e jurídico-políticos, poemas e narrativas, 
estórias a serem encenadas e lidas coletivamente.

Na Idade Média europeia, a atividade da escrita e da leitura manteve-se 
confinada aos espaços dos mosteiros e abadias, e o evangelho e as escri-
turas sacras predominaram sobre os textos profanos. Os códices,1 com 
proporções capazes de registrar textos longos, eram de difícil manipulação 
e sua leitura exigia aparadores, mesas ou estantes, onde, frequentemente, 
permaneciam acorrentados.

1. Por volta dos sec. III ou IV d. C o formato dos “livros” foi sendo alterado, a página (codex) 
paulatinamente substituiu o rolo (volumen), e tornou-se o padrão vigente ainda hoje.
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Com o códex, na Alta Idade Média surge a maneira silenciosa de ler, 
sobretudo textos religiosos que exigiam uma leitura meditativa. Entre 
os séculos XI e XIV, quando renascem as cidades e com elas as esco-
las, desenvolvendo a alfabetização, surge uma nova era da história da 
literatura, pois o livro passa a representar um instrumento de trabalho 
intelectual, de onde chega o saber. Ao mesmo tempo inovam-se os mo-
delos de biblioteca, cujo espaço organizado e silencioso é destinado à 
leitura (Chartier; Cavallo, 2009).

A partir do final do século XVIII, com o barateamento do papel feito a 
máquina e a invenção de prelos a vapor a produção de objetos impressos 
foi ampliada. Folhetins, panfletos e jornais originaram uma massa de 
leitores e, aumentou o número de autores, editores e operários gráficos. O 
texto impresso sedimentou-se em nossa cultura, gerando tecnologia para 
transmissão de conhecimentos e promoção de entretenimento.

No século XIX, a palavra impressa em livros, cada vez mais portáteis, 
ganhou a preferência das sociedades, sobretudo nos salões da nobreza e da 
burguesia, onde escritores e poetas eram reverenciados da mesma forma que 
os bardos da antiguidade. Livros provocavam mudanças e sua importância 
é comprovada pelos processos e julgamentos em que o réu, mais do que um 
indivíduo, era a autoria de textos que questionavam praticas e costumes.

Não somente a literatura de entretenimento obteve espaço privilegiado 
nesse século, também os escritos científicos, assim como jornais e revistas, 
ampliaram sua influência. Entretanto, embora dependa da decodificação 
dos mesmos sinais gráficos –as letras– a leitura dos diversos tipos de tex-
tos exige habilidades diferentes. Assim, a leitura de um jornal ou de uma 
revista, onde o conteúdo é exposto de forma compacta e diagramada não 
demanda o mesmo tipo de concentração e linearidade que a leitura de um 
artigo científico.

As tecnologias de escrita e leitura continuaram seu desenvolvimento nos 
anos posteriores: os suportes dos textos ganharam maior portabilidade, as 
impressoras adquiriram maior rapidez e potência de impressão, ao mesmo 
tempo em que o avanço das formas de transporte ampliou as possibilidades 
de distribuição de materiais impressos.

O surgimento das tecnologias de informação e comunicação (TIC) na 
segunda metade do século XX revolucionou a relação da humanidade com 
a palavra escrita e com o texto: as letras encontram-se dispostas em teclados 
nos quais a habilidade de manejo requerida não ultrapassa o simples apertar 
de botões; o texto apresenta-se em uma tela que se oferece ao olhar a partir 
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de milhões de pontos luminosos que a destacam fortemente de todo seu 
entorno; as ferramentas (software) que fazem o funcionamento da máqui-
na permitem uma interação fragmentada de idas e vindas para correções 
e alterações sem limites; ilustrações, atalhos e aceleradores presentes na 
memória da máquina auxiliam a escrita colocando à disposição elementos 
previamente determinados por aqueles que prepararam a ferramenta.

Também o processo de leitura se tornou diverso. Em primeiro lugar, 
a exposição do texto se faz parcialmente, e o acesso ao texto completo 
demanda a rolagem de telas dispostas verticalmente, a exemplo dos rolos 
de papiro e pergaminho. Funcionalidades latentes permitem uma leitura 
mais ou menos rápida, independente da sequência originalmente imaginada 
pelo autor.

Mais extraordinária ainda, é a mudança que se faz a partir do hipertexto, 
que transformou a atividade de leitura de tal forma, a ponto desta passar a 
ser identificada pela metáfora da navegação: o leitor salta de texto a texto, 
acompanhando links e descobrindo possibilidades que, muitas vezes, o 
desviam do texto original.

Conforme afirma Chartier (2009):

Pela primeira vez (...) o nível da técnica, o nível da forma de suporte e 
o nível da prática de leitura se transformaram ao mesmo tempo. (...) a 
textualidade eletrônica é, evidentemente, uma revolução tecnológica, que 
transforma totalmente a forma de inscrição da cultura escrita, substituindo 
pela tela do computador todos os objetos da cultura impressa: o livro, 
o jornal, a revista, etc. E isso implica ou permite uma transformação da 
relação com o texto escrito pelo leitor. Por um lado, criando a multi-
plicação dos vínculos e, a partir daí, uma hipertextualidade disponível 
para o leitor; e, por outro lado, impondo uma leitura descontínua que 
tem formas e práticas totalmente diferentes da leitura diante de um livro 
ou de um periódico (113).
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Bibliotecas:
a preservação da palavra escrita

Diversamente da palavra falada, o registro cria volume, e este, necessita ser 
armazenado. Assim surgiram as bibliotecas, com o propósito de preservar 
os registros de fatos e conhecimentos acumulados pela humanidade.

Inicialmente confinadas aos espaços de poder religioso e governamental, 
aos poucos deixaram esse confinamento, mas sempre mantiveram a aura do 
especial e do sagrado, ainda que profanas. O conhecimento das letras, e de 
sua magia, até os tempos modernos, significou distinção entre indivíduos, 
grupos, classes, seitas...

As primeiras bibliotecas, tais como Alexandria e depois Pérgamo, tinham 
como objetivo reunir e preservar todo o saber escrito então existente, numa 
demonstração cabal do poder de seus reis. Ali os rolos de manuscritos eram 
preservados em estojos cilíndricos metidos em compartimentos e identifica-
dos externamente por etiquetas que remetiam aos títulos da obra contida.

Na Roma Antiga, a grandeza dos césares era comprovada pela abertura, 
para quem tivesse interesse, de bibliotecas onde ficavam arquivadas obras 
produzidas por seus escritores ou usurpadas nas guerras e saques impe-
riais. Com a queda do império romano, aquilo que era patrimônio secular 
passou ao controle dos papas e das instituições religiosas. As bibliotecas 
de mosteiros e abadias tornaram-se guardiãs do tesouro escrito e produto-
ras de cópias, que eram feitas sob encomenda e pagas a peso de ouro, ou 
permutadas entre instituições semelhantes após cuidadosas negociações 
como impunha o valor de cada peça.

A criação de universidades, com o predomínio da cultura livresca, trouxe 
como acréscimo a formação de novas coleções e bibliotecas, em busca 
das quais os estudiosos iniciavam peregrinações que contribuíram para 
aumentar o intercâmbio entre centros de produção de conhecimento, com 
a decorrente fertilização de ideias, indutora de novos saberes.

O formato predominante dos manuscritos era o códice, depositado 
em mesas e prateleiras e guardado em ordem sequencial da aquisição. 
O catálogo da coleção, conhecido como “livro de tombo” orientava na 
localização do tomo desejado. Com o passar do tempo e o aumento das 
coleções devido às facilidades da impressão, foi introduzida nas lombadas 
a indicação do nome da obra e, mais tarde, o de seu autor. Abriram-se, 
então, possibilidades de criação dos catálogos impressos de coleções, que 
arrolavam todo o acervo existente em cada biblioteca.
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O período do Absolutismo fez ressurgir a propriedade de acervos pelas 
casas reais, sementes de futuras bibliotecas nacionais. Livros, mapas, 
imagens desenhadas e gravadas constituiam riquezas de uma nação e, 
portanto, tornaram-se almejados butins de guerra ou valores nas nego-
ciações de paz.

O aumento no número de leitores, concomitantemente com o de autores, 
promove a abertura de salões e casas de leitura, livrarias e bibliotecas fre-
quentadas por pessoas cultas e mundanas, à cata de erudição e/ou diversão. 
O século XIX assiste à implantação de bibliotecas públicas no sentido como 
são conhecidas hoje. A leitura era tida como forma de ilustração, formação 
de bons costumes e combate ao ócio e vadiagem dos desempregados, 
especialmente na Inglaterra vitoriana.

O crescimento editorial ocorrido no final do século XIX e começo do 
XX retirou do autor e do título a primazia da localização de obras em 
acervos. Passaram a vigorar normas de organização por assuntos, catálogos 
sistemáticos e catalogação padronizada de obras, permitindo intercâmbio 
entre bibliotecas e a multiplicação de cópias reprográficas ampliando o 
acesso aos acervos físicos.

No século XXI, as bibliotecas continuam a ser depositárias da herança 
do saber construído pela humanidade. Não por acaso, a Internet, resultado 
das inovações tecnológicas para informação e comunicação, é referida 
como uma grande biblioteca universal. A consulta aos repertórios dispo-
níveis na Internet modifica mais uma vez as formas de escrita e leitura. 
As possibilidades de acesso ao conhecimento, sem fronteiras geográficas 
e ideológicas, permitem falar em democratização da leitura e do acesso 
à informação, ainda que este discurso escamoteie restrições políticas 
(existentes em determinados locais), econômicas (afetando grande parte 
da população mundial) e, principalmente, linguísticas (afetando todos os 
internautas do planeta).

O contato com a palavra impressa afetou o pensamento e o compor-
tamento da humanidade. Pode parecer paradoxal, mas a relevância da 
cultura letrada e livresca na sociedade contemporânea é atestada pelo fato 
de que vários sucessos de textos e sítios, divulgados inicialmente apenas 
na Internet, acabem sendo editados como livros e se tornem fenômenos 
de grandes tiragens.
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A leitura e os leitores
Chartier (1994) fala do contraste entre o escrito –conservador, fixo, du-
rável– e as leituras –sempre efêmeras– e afirma: “um texto só existe se 
houver um leitor para lhe dar um significado”. Ou seja, a leitura não está, 
ainda, inscrita no texto, há um distanciamento entre o sentido imposto ao 
texto pelo autor e a interpretação feita por seus leitores.

A leitura é sempre uma prática encarnada em gestos, em espaços, em 
hábitos de sorte que disposições específicas distinguem as comunidades 
de leitores e as tradições de leituras. Dentre as várias séries de contrastes 
reconhecidas, a principal refere-se às competências de leitura. Além da 
simples clivagem entre alfabetizados e analfabetos, diferentes normas e 
convenções de leitura definem, para cada comunidade de leitores, os usos 
legítimos do livro, as maneiras de ler, os instrumentos e procedimentos 
da interpretação.

Mobilização dos sentidos na leitura
Pensar a história das práticas de leitura implica em considerar a mobilização 
dos sentidos como dotada também de historicidade. Um breve panorama 
permite identificar alguns movimentos da organização dos sentidos dentro 
de uma hierarquia de percepção do mundo.

Em texto célebre, Platão se refere à percepção do mundo pelos homens 
através de sombras projetadas nas paredes de uma caverna. Essas sombras, 
como marionetes, teriam seus correspondentes reais no exterior, sob a luz 
do sol. O homem que logra libertar-se das correntes que o prendem no 
interior da caverna e o impedem de ver a luz que projeta as sombras, com 
algum custo pode sair e conhecer o mundo inteligível, depois de seus olhos 
terem se adaptado à luz ofuscante do sol. Sob o céu aberto, este homem 
tem acesso ao mundo das ideias, das formas reais, do Bom e do Belo, que 
marcam para sempre seu modo de olhar. Conforme nota Ong (1986):

O termo platônico ideia, forma, é na realidade visualmente baseada, 
com origem na mesma raiz latina de videre, significando ver (visão, 
visível, vídeo). Na forma grega arcaica, o i era precedido por um v ou 
w – videa ou widea. Apesar da insistência no logos e no discurso, as 
ideias platônicas modelam a inteligência não tanto pela escuta quanto 
pela visão – a profundidade da verdade escapa tanto da escrita quanto 
da enunciação oral. (Ong, 1986:29)

5 De la invención del alfabeto a Internet pp 95-115.indd   105 01/06/2012   10:24:37 a.m.



Imara Bemfica Mineiro, Juliana do Couto Bemfica e Ana Maria Pereira Cardoso

106  Estudios sobre las Culturas Contemporáneas106  

Dentre os sentidos, portanto, a visão é aquele através do qual seria pos-
sível alcançar a verdade, o real, o mundo das ideias platônico.

Posteriormente, encontra-se em Santo Agostinho a comparação da “be-
leza do curso dos acontecimentos humanos”, com uma “melodia baseada 
numa harmoniosa variedade de sons”. A partir de outra cosmologia, Santo 
Agostinho substitui as Ideias, visuais, de Platão por uma metáfora sonora, da 
melodia. E, ainda, fala do tempo, da sucessão dos séculos, como um “canto 
que ninguém é capaz de ouvir na sua integridade”. A dimensão abstrata 
do tempo é, assim, descrita como uma música, algo que não se pode ouvir 
integralmente, mas que é perceptível através da audição.

Vale notar, contudo, uma similaridade entre as concepções de Platão 
e Santo Agostinho: ambas parecem estar lacradas à intervenção humana. 
Podem ser vistas ou ouvidas, mas não transformadas, alteradas pelo olhar 
ou pela audição. As metáforas acústicas de Santo Agostinho, entretanto, 
vão sendo gradativamente traduzidas por metáforas visuais, muito embora 
não se trate mais de um mundo das ideias como em Platão, e sim de um 
mundo empírico em grande medida decifrado, formulado e relatado por 
viajantes.

Pode-se tomar como exemplo de intersecção entre as legitimidades do 
ver e do ouvir a introdução do Livro das Maravilhas de Marco Polo, escrito 
em 1298, na qual se assegura que as imensas maravilhas e curiosidades aí 
narradas são descritas “tal como as viram” os mortais olhos do viajante, 
com uma ressalva:

Algumas coisas, porém, não viu, mas escutou-as de outros homens sin-
ceros e verdadeiros. Portanto nos referimos às coisas vistas por vistas 
e às ouvidas por ouvidas, para que nosso livro seja fiel, sem artifícios 
e enganos, e para que as aventuras que aqui se descrevem não sejam 
tomadas por fábulas. (Polo, 2006:35)

A verdade do relato é assegurada igualmente pela visão e pela audição. O 
que Marco Polo pôde ver, bem como o que escutou de fontes sinceras, reti-
ram o Livro das Maravilhas do fabuloso e do engano. São justamente o ver 
e o ouvir que lhe possibilitam formular um relato legítimo do mundo.

Posteriormente, na carta de Cristóvão Colombo, datada de 15 de fe-
vereiro de 1492, na qual descreve ao Rei da Espanha as terras nas quais 
chegara, lê-se a seguinte observação:
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Até aqui não encontrei, nestas ilhas, homens monstruosos como muitos 
pensavam, mas antes, toda a gente é de muito lindo acatamento [...]. 
Monstros não encontrei, nem tive notícias, salvo de uma ilha, Quaris, 
a qual é povoada por uma gente tomada por feroz em todas as demais 
ilhas, e que comem carne humana. Eles têm muitas canoas com as quais 
percorrem todas as ilhas das Índias roubando e tomando o que podem; 
mas não são mais disformes que os outros, salvo o costume que têm de 
levar os cabelos longos como mulheres... (Colón, 2009).

Assim, Colombo coteja o que ouvira com o que pôde ver, e descreve as 
Índias a partir de seu olhar, colocando em cheque a validade do que ouvira 
e, de forma mais direta, coloca: “ainda que destas terras tenham falado ou 
escrito, tudo foi por conjectura, sem alegar de vista [...] os ouvintes escu-
tavam e julgavam mais pelo que ouviram do que pelo pouco que existe 
nessas terras”.

A distância entre a validade do que se vê e o que se ouve é que serve 
de núcleo argumentativo na carta de Colombo e lhe permite provar, para 
a Coroa de Espanha, que todo o patrocínio e o esforço em prol de uma 
viagem aparentemente despropositada não fora em vão.

Ler o mundo, ver ou ouvir o mundo –seja ele ideal, sagrado, maravil-
hoso ou empíric – e descrevê-lo, pressupõe que seja concebido como uma 
escritura legível, como uma dimensão visível e passível de descrição. E, 
ainda, que seja ou não alterável, modificável pelo homem. Nos mundos 
visível e audível de Platão e Santo Agostinho não havia entrada para um 
expectador ou um ouvinte construtivo. Marco Polo, por sua vez, parece 
articular o que vira ao que ouvira, para então construir um relato. Essa 
articulação já indica uma operação de montagem, a armação de um mundo 
a partir de diversas partes. E, no caso da carta de Colombo, em que o ver 
se sobrepõe ao ouvir, há uma eleição do modo de interpretação. O olhar é 
o meio pelo qual o mundo é apreendido.

Essas concepções se assemelham às diversas e históricas práticas de 
leitura, bem como às funções que a esta prática são delegadas ao longo 
do tempo. Uma leitura, predominantemente para ser ouvida, com a qual 
se interage em maior ou menor grau na construção de sentido; outra, 
mais visual e íntima, que pode ser realizada com submissão, devoção, 
curiosidade ou ironia... Enfim, as diversas epistemes da leitura indicam 
pontos de relação com a cosmologia das diversas épocas, bem como com 
a concepção de texto e com o suporte no qual este apresenta e mobiliza de 
maneira privilegiada tais ou quais sentidos.
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Carlo Guinzburg, em Olhos de Madeira, fala de certo “regime escópico” 
da Modernidade, que estaria marcado pela hegemonia do olhar. Caberia 
pensar qual seria, então, a diferença desse regime escópico moderno com 
a concepção platônica de um mundo visual das ideias. Um palpite acerca 
da divergência mais marcante entre as duas concepções incide justamente 
na potencialidade, bem como na possibilidade real, de o homem, o leitor, 
participar na construção de significado.

Atualmente é lugar comum considerar a dimensão polissêmica da leitu-
ra, e talvez isso possa ser vinculado à questão moderna da perspectiva. O 
regime escópico se estabelece tendo a perspectiva como pressuposto: uma 
mesma coisa pode ser vista de diversas maneiras; um mesmo texto pode 
ser lido de diversas maneiras e seus sentidos são tão diversos quanto são 
inúmeras as possibilidades de mirá-lo. E tais possibilidades de interação e 
construção de interpretações parecem ser exponencialmente mais explícitas 
no contexto digital.

A leitura ao longo do tempo
A leitura se transformou ao longo do tempo e torna-se uma atividade social 
para o povo simples da Europa, no início da Idade Moderna. Era quase 
sempre oral e ocorria em oficinas, celeiros e tavernas.

Tomando por base os tipos de habilidades sensoriais, perceptivas e 
cognitivas envolvidas nos processos e no ato de ler, Santaella (2009) 
identifica três tipos de leitores. O leitor contemplativo e meditativo da era 
pré-industrial, ao qual associa a imagem expositiva. O leitor do mundo em 
movimento, filho da revolução industrial e dos grandes centros urbanos: o 
homem na multidão que nasce com a explosão do jornal e com o universo 
reprodutivo da fotografia e cinema. E por fim, o leitor virtual, que começa 
a emergir nos novos espaços incorpóreos da virtualidade.

O leitor contemplativo de Santaella (2009) está associado à leitura 
intensiva predominante até fins do século XVIII, de que falam Chartier 
(1990, 1994) e Darnton (1990). Por sua vez, a leitura extensiva, associa-se 
ao leitor do mundo em movimento, que surge a partir do século XIX.

O advento de novas tecnologias de informação e comunicação nos coloca 
diante de um contexto em que as distinções entre escrita, edição e leitura 
ficam cada vez mais tênues. Da mesma forma, ouvir e ler, ou ler e ver, 
tornam-se cada vez mais imbricados. O que significa a leitura na era digital? 
A tela do computador é um espaço de leitura, visão ou audição? Qual a 
conexão entre dispor de um meio impresso e obter algo do computador?

5 De la invención del alfabeto a Internet pp 95-115.indd   108 01/06/2012   10:24:38 a.m.



Época II. Vol. XVIII. Núm. 35, Colima, verano 2012, pp. 95-115

Da invenção do alfabeto à Internet

109 109 

Para o texto impresso, há uma multiplicidade de leituras e leitores. Ao 
leitor-espectador do cinema, televisão e vídeo vieram se somar

o leitor das imagens evanescentes da computação gráfica, o leitor da es-
critura que do papel saltou para a superfície das telas eletrônicas, enfim, o 
leitor das arquiteturas líquidas da hipermídia, navegando no ciberespaço 
(Santaella, 2009).

Essa leitura diante do computador obedece a uma lógica totalmente di-
ferente da leitura do texto impresso. A primeira associa-se a uma leitura 
enciclopédica e hierárquica ao passo que a segunda possui uma lógica 
espacial e contextual.

A leitura digital e leitor virtual
Atualmente, as pessoas acessam sites para ler alguma coisa, de forma 
praticamente natural. Elas pouco se apercebem de como realizam essas 
práticas não-lineares, de sua reação ao navegar no ciberespaço, do que as 
leva a acessarem determinados links e não outros. “A enxurrada de apelos 
visuais que recebemos nos arrasta por trilhas e caminhos possíveis, mas 
nem sempre planejados” (Fachinetto, 2005).

Para alguns estudiosos, está-se diante de uma revolução nas estruturas 
de suporte material do escrito e nas maneiras de ler. Chartier (1999) ressalta 
que o códex (livro com páginas) encerra, no interior de sua encadernação 
ou capa, o texto que carrega, ao passo que o texto na tela não apresenta 
fronteiras claras, sendo possível embaralhar, entrecruzar, reunir textos 
inscritos numa mesma memória. Diversos tipos de mutação/ruptura foram 
introduzidos pela revolução digital. A primeira, relativa à ordem do dis-
curso: o computador surge em substituição aos vários suportes de leitura 
(livro, revista, jornal, diário, etc.). É um suporte que não diferencia os 
vários discursos a partir de sua própria materialidade e cuja tela impõe uma 
leitura descontínua e fragmentária. A segunda, relativa à ordem das razões: 
a textualidade eletrônica permite desenvolver argumentações segundo uma 
lógica baseada em vínculos hipertextuais, não-lineares, além de modificar 
o modo de atribuir os créditos discursivos (notas de rodapé, referências, 
etc.). E, finalmente, a terceira, relativa à ordem das propriedades: o texto 
eletrônico é um texto aberto, passível de modificações pelo leitor, de uma 
re-escritura coletiva (Chartier, 2002, citado por Silva, 2003).

A tela informática seria uma nova “máquina de ler”, um lugar onde uma 
reserva de informação possível se realiza, para um leitor específico, através 
de uma seleção, em dado tempo e lugar (Lévy, 2003). Por sua vez, a escrita 
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eletrônica –denominada hipertexto– é “um texto móvel, caleidoscópico, 
que apresenta suas facetas, gira, dobra-se e desdobra-se à vontade frente 
ao leitor” (Lévy, 1999).

As tecnologias digitais põem por terra a estabilidade extensiva da escrita 
impressa. O hipertexto é, por excelência, um recurso de fragmentação. É 
enorme a variabilidade possibilitada pelo dispositivo formal –a tela de 
um computador (mas será só ela?)– pela forma de recuperar o texto, pela 
liberdade de diagramação e de percurso no hipertexto. Some-se a isso, a 
profusão de recursos que o leitor dispõe para sua leitura, ao ter possibili-
dade de escolher, a cada momento, o tipo e forma das letras, o modo de 
armazenamento do texto, o número de janelas abertas, etc.

Inúmeras são as questões que o advento desse dispositivo coloca. Como 
identificar os sentidos envolvidos na atividade de leitura? E como distinguir 
entre autor, leitor e editor? O que seria um texto digital? Que objeto e que 
forma suportam o texto e promovem a leitura?

Existe outro espaço de escrita,2 que condiciona as relações entre escritor 
e leitor, entre escritor e texto, entre leitor e texto. Se o rolo de papiro ou 
pergaminho impunha uma escrita e uma leitura sem retornos ou retomadas, 
o texto nas páginas do códice, com limites claramente definidos, tornou 
possível protocolos de leitura como a divisão do texto em partes, em 
capítulos, a apresentação de índices, de sumários. Já o computador, cujo 
espaço de escrita é a tela (ou a “janela”), possibilita a criação de um texto 
fundamentalmente diferente do texto no papel. Nesse espaço, quem escreve 
ou lê uma “escrita eletrônica” tem acesso, a cada momento, apenas ao que 
se apresenta no espaço restrito da tela. Portanto, ainda que se faça referência 
à tela do computador como um espaço de escrita, ao contrário da página 
do códice, que é, de fato, uma unidade espacial, a tela do computador é 
uma unidade temporal, que

traz significativas mudanças nas formas de interação entre escritor e leitor, 
entre escritor e texto, entre leitor e texto e até mesmo, mais amplamente, 
entre o ser humano e o conhecimento (Soares, 2002).

A representação eletrônica dos textos modifica totalmente a sua condição. 
Os textos são imateriais, não se encontram em nenhum lugar específico, 
resultam da livre composição de fragmentos, indefinidamente manipuláveis. 
No hipertexto, a interação é feita por associações de modo que o sentido 
de cada argumento, cada texto, depende da relação (os nós) que se pode 

2. Espaço de escrita é “o campo físico e visual definido por uma determinada tecnologia de 
escrita” (Bolter, 1991, citado por Soares, 2002).
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criar com outros textos. A concepção de que cada um vê coisas idênticas 
de acordo com a bagagem pessoal de informações que carrega é a base do 
hipertexto (Duffbeer, 2009).

Leitor, editor e autor
nos movimentos da escrita e da leitura

As tecnologias de comunicação eletrônica –o computador, a rede (web), a 
Internet– introduziram novas modalidades de práticas sociais de leitura e de 
escrita. O texto eletrônico é fugaz, transitório e mutável. Como hipertexto, 
ele se constitui a partir de escritas associadas não-seqüenciais, de conexões 
possíveis de se seguir, configurando oportunidades de leitura em diferentes 
direções. Os leitores podem interferir na sua construção, na medida em que 
a produção de textos na tela é livre, sem qualquer controle sobre a qualidade 
e conveniência do que é produzido e difundido (Soares, 2002).

A possibilidade de manipulação contínua do texto torna-o aberto e in-
acabado – ou até inacabável. (...) O suporte eletrônico permite a conexão 
entre diferentes textos ou trechos que se encontram em sítios distintos, 
criando trilhas associativas entre os mesmos, (...) a hipertextualidade 
(Menezes, 2007).

A autoria está associada às tecnologias de impressão e difusão da escrita e 
à instauração da propriedade sobre a obra, que se expressa no surgimento 
da figura do autor. Chartier (1999) situa o nascimento dessa figura no final 
da Idade Média, quando a legitimação é constituída a partir da atribuição 
de um autor à existência física do livro. Barthes (2004) também situa o 
surgimento do autor no fim da Idade Média, porém como resultado da 
atribuição de prestígio à “pessoa humana” e do reconhecimento do po-
tencial do individuo, visto antes como parte de uma massa homogênea. 
Em outra perspectiva, Foucault (1992) considera que a atribuição de um 
autor às obras surgiu da necessidade de punição àqueles que difundiam 
idéias tidas como ilícitas ou profanas, associando a sua origem, no final do 
século XVIII e início do XIX, a motivos coercitivos em face de discursos 
transgressores (Menezes, 2007). No caso do hipertexto, alguns autores 
consideram que ele não teria propriamente um autor, mas seria resultado 
de uma multi-autoria.

Além da questão da autoria, as tecnologias de impressão e difusão da 
escrita transformam o controle do texto – de sua escrita e de sua leitura. 
O controle da publicação altera-se radicalmente na cultura da tela, que 
permite que qualquer um possa colocar na rede, e para o mundo inteiro, o 
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que quiser. Nesse contexto, o texto torna-se um produto não só do autor, 
mas também do editor, do diagramador, do programador visual, do ilustra-
dor, de todos aqueles que intervêm na produção, reprodução e difusão de 
textos impressos em diferentes portadores, como jornais, revistas, livros 
(Soares, 2002).

Quais as características dessa figura que surge com o texto eletrônico e 
as potencialidades da hipermídia? Menezes (2007) sugere uma ampliação 
do conceito de leitor imersivo para caracterizar o leitor que Santaella (2004) 
chama de leitor virtual, ao referir-se ao leitor que tem como suporte a 
multimídia e a hipermídia como linguagem. Com isso pretende abranger a 
ideia de autor imersivo para caracterizar as novas modalidades de autoria 
próprias do ambiente de navegação hipertextual e da autoria coletiva.

As capacidades do autor e do leitor no texto eletrônico se aproximam, 
mas nenhum dos dois se identifica mais com suas definições clássicas. Am-
bos podem realizar conexões efetivas com os estímulos externos a que estão 
expostos no ciberespaço. Com isso, incorporam também a função de editor. 
As noções vigentes de autor, texto e trabalho são, portanto, redefinidas.

O leitor ativo necessariamente colabora com o autor, na medida em que 
produz um texto a partir das escolhas que faz. Ao navegar pelo sistema, o 
leitor vai estabelecendo elos e delineando um tipo de leitura. O resultado da 
escrita são conexões temporárias, construídas no momento da apropriação. 
A obra só se torna obra no momento em que é fruída pelo leitor, sendo a 
leitura, portanto, um elemento constitutivo na realização do trabalho (Leão, 
1999, citada por Menezes, 2007).

A distância entre leitor e autor desaparece nos sistemas colaborativos 
eletrônicos, já que ambos assumem papéis cambiáveis e a produção do 
texto é aberta (Menezes, 2007). Essa figura, que tem sido chamada de 
‘navegador’, na medida em que determina a organização final do texto que 
“lê”, participa também da sua redação, ou pelo menos da sua edição (Lévy, 
2003). O hipertexto, torna toda leitura em computador também um ato de 
escrita e de edição, em uma montagem singular (Fachinetto, 2005). A obra 
resultante seria uma espécie de pilhagem, na medida em que o navegador 
cria uma colagem de trechos encontrados ao longo das associações, rela-
cionando unidades informacionais em um texto próprio, tornando tênues 
as fronteiras da produção textual (Menezes, 2007).
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Considerações Finais
Refletir sobre as práticas de leitura implica em considerar os processos de 
fixação da palavra através da escrita, que lhe confere maiores possibilidades 
de atravessar os tempos e, simultaneamente, outorga-lhe autonomia frente 
àquele que formula o texto.

Como visto, a mobilidade da escrita está em grande medida vincula-
da ao meio que lhe serve de suporte, determinante de sua duração e das 
possibilidades de circulação. Nesse processo, as bibliotecas cumprem 
papel fundamental, seja na preservação dos textos ao longo do tempo – 
a Biblioteca de Alexandria teve entre suas principais “razões de ser” a 
busca dos egípcios pela imortalidade, que marcava fortemente sua cultura 
– pretendendo ser o lugar de conservação da memória do mundo; seja na 
possibilidade espacial de sua circulação, do desejo de vencer o espaço, 
que teria Babel como emblema, e as consequências da punição com a 
pluralidade das línguas.

Por mais que seja um recurso recente dentro dessa história, a internet 
dialoga com essas questões e torna patente o que Jacques Rancière (1995) 
denominou “perturbação teórica da escrita”, que consistiria nessa dimensão 
simultaneamente “muda demais” e “falante demais” do texto. “Muda” 
porque se desvincula da voz daquele que o formulou, e “falante” porque, 
desvinculada desta voz, tem a potencialidade de falar a mais gente, a um 
público que se estende no tempo e no espaço. Os limites da oralidade, bem 
como sua relação de concorrência ou complementação com a imagem, é 
outra das questões implicadas na reflexão sobre essas práticas de leitura. 
Elas retornam, também, no contexto digital, no qual as possibilidades gráfi-
cas e sonoras conjugadas ao texto são novas e parecem reeditar o panorama 
dos sentidos mobilizados nas leituras dos textos e do mundo.

O contexto digital contemporâneo formula também uma tipologia 
própria de leitor. O leitor virtual é borboleteante; ele não se impregna de 
um texto, como o leitor intensivo, tampouco dispõe de seu tempo para 
uma leitura extensiva. A nossa hipótese é a de que esse leitor dispõe de 
um tempo virtual e que sua leitura é feita nos espaços intersticiais, entre 
uma atividade com a qual está envolvido e outra para a qual é atraído. O 
computador é para ele, ao mesmo tempo, instrumento de trabalho, meio de 
comunicação, recurso de informação e uma fonte de (hiper)textos. Como 
entretenimento, sua leitura é tão nervosa e saltitante quanto são as demais 
demandas e atividades de sua vida cotidiana. Tudo se passa como se o leitor 
extensivo, consumidor de muitos textos que emergiu em fins do século 
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XVIII e se expandiu nos séculos seguintes, tivesse levado às últimas conse-
quências a dessacralização e o consumo dos textos, cuja existência passou 
a ser absolutamente instantânea. Entretanto, por mais contemporâneo que 
seja este panorama, ele parece coincidir com o Livro de Areia de Borges 
(1978), que se constrói no instante mesmo de sua leitura, dissolvendo-se 
imediatamente em seguida. Diluindo os limites entre autor-editor-leitor, a 
leitura virtual parece ter como residência uma ‘sopa de letras luminosas’, 
expressão utilizada pelo escritor espanhol Ramón Gómez de la Serna (2001) 
para definir as ruas modernas na primeiras décadas do século XX e (sem 
saber?) sinaliza para características contemporâneas das práticas de leitura, 
bem como para a natureza luminosa, versátil e móvel de seu suporte.
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