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Diálogos Midiológicos 11
Da história da cultura impressa a
história cultural do impresso*
Roger Chartier

Entrevistador
Giselle Martíns venencio'
Andrea Borges deLeacl
Aníbal Braganfi
Ana Chrystína Mígnot4

Resumo
Roger Chartier, historiador francés cuja obra é altamente reconheci
da no mundo e em nosso país, entrevistado por pesquisadores
brasileiros, para o Colóquio Internacional sobre o Livro e a Leitura,
promovido em maio de 2004, em Fortaleza (Ceará), aborda quatro
quest6es centrais do campo: a relacáoentre a criacaoda imprensa e
aexpansáo da cultura letrada, astensñes entre as liberdades individ
uais e os condicionamentos sociaisemrelacáo as práticas deleitura,
aquestáo dadefinicao dos generos literários, e as práticas de escri
ta considerando astrocas entre o mundo impresso e digital.
Palavras-chave: livro, leitura, história cultural do impresso.

Resumen
Roger Chartier, historiador francés cuya obra es reconocida en el
mundo y en nuestro país, entrevistado por investigadores brasileños
para el Coloquio Internacional sobre o Livro e a Leitura, realizado en
mayo de 2004, en Fortaleza (Ceará). discute cuatro cuestiones cen-
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trales del campo: la relación entre la creación de la imprenta e la
expansión delacultura letrada, lastensiones entre laslibertades indi
viduales e los condicionamientos sociales con relación a las prácti
cas de lectura, la cuestión de la definición delosgéneros literarios, y
las prácticas de escrita tomando en consideración los intercambios
entre el mundo impreso y eldigital.
Palabras-clave: libro, lectura, historia cultural del impreso Aníbal

Abstract
In May 2004, during the International Serninar on Book and Reading
held in Fortaleza, the capital city of the Northeastern state of Ceara,
Brazilian researchers interviewed Roger Chartier, whose Iiterary pro
duction is highly recognized worldwide. The author considers four
main questions:the press' origin and the expansion ofthe scholar cul
ture; the tensions concerning individual freedom and the social
restraints related to reading practices; the definition of literary gen
ders and the writing practices considering the exchanges between
printed and digital world.
Keywords: book, reading, printed cultural history

Aníbal Bragan~a - Como o senhor, que encontra mais permanen
cias do que rupturas na invenfao da tipografia, ve as idéias de
Marshall McLuhan sobre o livro e a cultura letrada, especialmente,
como ve a obra A galáxia de Gutenberg, na qual o comunicólogo
canadense se aproxima, nessa questño, do pensamento de Lucien
Febvre e Henri-Jean Martin, no clássico Oaparecimento do livro?
Roger Chartier - A primeira quastáo contempla a permanencia ou a
ruptura representada pela invencáo da imprensa para a fabricacáo
do livroa as práticas de leitura. Ocorolário é saber como pensar as
relacñes entre oIivro clássico de McLuhan A galáxia deGutenberg e
o outro livro clássico de Lucien Febvre e Henri-Jean Martin,
L'Apparition dulivre (O aparecimento do livrona traducáo brasileira).
Éum problema importante e atual.
Para mostrar isso, podemos partir dostítulos que sao problemáticos.
Ébern evidente que o título do Iivro de Febvre e Martin, que fundaram
em 1958 na Franca a disciplina "História do Livro", é um título muito
problemático porque leva a crer que o Gutenberg inventou o livro.
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Ora, nao somente havia Iivros durante aAntiguidade grega e romana,
bem antes do século XV, mas também a forma do Iivro que recebe a
técnicade irnpressáo, istoé,a reproducáo dos textos e a reproducáo
dos livros, qracas a utilizaeéo de caracteres móveis e a prensa de
imprimir. Esta forma de livro também estava presente anteriormente
ao mundo de Gutenberg. É comumente chamado códice. Designa
estes objetos - que ainda sao nossos - nos quais o texto é impresso
sobre páginas. Essas páginas sao reunidas em cadernos, com uma
mesma capa ou encadernacáo, Este códice é inventado entre o
segundo, terceiro, quarto século depois de Jesus Cristo. Gutenberg é
herdeiro disto.
Vemos entáo que O aparecimento do Iivro é um título ruim para um
grande livro.Porque fundamentalmente nao somente o livro como tal,
mas a forma particular do Iivro ligada aforma particular da cultura
impressa já existia antes da invencáo deGutenberg.
O segundo título, de McLuhan, A galáxia de Gutenberg, é
problemático também. Este problema está no coracáo de uma
discussao atual a propósito dos efeitos, da medida, da importancia da
revolucño da imprensa.
A discussño comecou com a publicacáo deuma obra hoje clássica,
de Elizabeth Eisenstein, que pode ser considerada como a terceira
parte deurna trilogia aolado deMcLuhan eFebvre e Martin. Este livro
foi publicado em 1979, The Prínting Press asan Agent of Change, ao
qual Elizabeth Eisenstein deu uma forma mais concisa e mais
vigorosa em The Printing Revolution in Modern Europe, publicado em
1983'. A questáo é saber se podemos considerar, como ela o fez, que
a imprensa marca uma revolucao e que, como o livro de McLuhan
poderia indicar, entramos numa nova galáxia, como se a cultura
impressa, "the print culture", para citar Elizabeth Eisentein, tinha
características que poderiam definir a sua diferanca, por exemplo,
com a cultura domanuscrito.
Este debate foi aberto pelo livro de um jovern historiador, Adrian
Johns, The Nature of the Book. Éclaro que o debate nao se focaliza
sobre doisaspectos reconhecidos tantoporEisenstein eJohns como
pela totalidade dos pesquisadores.
Primeiro aspecto: a revolucño do impresso é talvez urna revolucáo
menos revolucionária do que o invento do códice, que impñe ou
propñe urna nova forma delivro a leitores acostumados aler em rolos
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e que entao podiam e deviam ler da mesma forma queconllecemos,
folheando páginas, cadernos, Iivros cercados nassuas capas. Neste
ponto de vista é urna revolucáo da leiturae urna revolucáo do objeto
livro, infinitamente maior do que os produzidos imediatamente pela
nova técnica da prensa para imprimir e dos caracteres móveis.
Segundo: de outro lado, em relacáo atese de Elizabeth Eisenstein,
trabalhos recentes e múltiplos, na Inglaterra, Espanha e na Franca
(como ode Jean Hébrard'] interessam-se mais pela sobrevivéncia da
cultura manuscrita, da cornunicacáo de publicacñes manuscritas
durante a idade do impresso, isto é, depois da invencáo de
Gutenberg. Entño nao podemos pensar em termos puramente
cronológicos, um deslocamento da cultura do manuscrito, sem o
impresso, e da tipografia obliterando ou marginalizando o manuscrito.
Mas para qéneros como escritos poéticos, literatura política,
partituras musicais, gazetase jornais, a publicacáo manuscrita
continua sendo fundamental durante os séculos XVI, XVII eXVIII.
Oterceiro apontamento que podemos fazer em relaeáo a tese de
Elizabeth Eisenstein foi uma maneira de comunicar urna tese já
presente em McLuhan. Éo fato dequea revolucao da leitura foi, para
leitores cada vez mais numerosos, a capacidade de ler como lemos,
isto é, com osolhos e em silencio, sem a necessidade de oralizar o
texto para cornpreendé-lo. É um longo movimento da difusáo desta
competencia que atravessa toda a Idade Média, bem antes de
Gutenberg. Se entendernos porrevolucáo de leitura novos costumes,
novas práticas, novas instituicñes, na segunda metade do século
XVIII, primeiro na Inglaterra, na Alemanha e depois na Franca,
estamos bemlonge do invento de Gutenberg.
Entáo, por essas tres raz5es, a importancia da revolucáo do códice, a
persistencia da cultura do manuscrito na era do impresso, a
transformacño das práticas de leitura que podem se situar ou na
Idade Média ou nofinal do século XVIII, sem falar das revolucñes da
leitura do século XIX, vemos que nao podemos atribuirainvencáo de
Gutenberq, como o faz Elizabeth Eisenstein na Príntíng Revolutíon,
elementos de ruptura realmente únicos e essenciais e que é preciso
situar essa revolucáo dentro de um contexto mais amplo. Nao é esse
o objeto de debate entre ela eJohns, mesmo porque as críticas que
foram dirigidas ao livro de Elizabeth Eisenstein e a esta tese clássica
da revolucáo da imprensa antes mesmo dolivrode Johns, sao agora
aceitas.
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o segundo elemento também nao é problema. Seria absurdo 
mesmo se estamos, como é meu caso, entre os historiadores que
tendem a relativizar a importancia do invento de Gutenberg - seria
absurdo pensar que a imprensa nao mudou nada nas relacñes entre
o texto e o leitor, abaixando os custos de producáo repartidos na
totalidade dos livros de urna edi~ao, e diminuindo otempo necessário
para a reproducáo de umtexto no formato livro.
Aimprensa, evidentemente, facilitou a circulacáo dostextos, permitiu
a mais leitores acesso a mais textos. Neste ponto de vista
constatamos que existe um aspecto que deve ser reforcado porque
esquecemos dele. Quando vemos o que é a producao da imprensa
nos séculos XVI ou XVII, vemos que o essencial da producao é
constituído, poderíamos dizer, delivros de cordel, panfletos, cartazes,
bilhetes, formulários, isto é,todo um conjunto de impressos que nao
sao livros, encomendados por pessoas físicas ou lnstituicñes, e que
na era do manuscrito naotinham equivalentes. Oeste ponto de vista,
a importancia da imprensa foi produzir demaneira imediata e macice
textos quenao sao livroseque nao existiam ou quase nao existiam na
era do manuscrito. Uma segunda constatacáo que, acredito, tem um
amplo acordo entre os historiadores.
Entretanto, adiscussao torna-se interessante e prolonga a questáo a
qual comecei: será que podemos considerar que o impresso ou a
imprensa em si sao dotados de um certonúmero de características?
Nao seria melhor pensarque os traeos atribuídos a imprensa e aos
impressos foram culturalmente e historicamente construídos?
A primeira posicño é aquela de Elizabeth Eisenstein. No seu livro
Printíng Revolution tem um capítulo intitulado "Os traeos da cultura
impressa", onde ela atribui a essa cultura vários traeos como a
disserninacáo dos textos em maior escala, a estandardizacáo dos
textos e, finalmente, a preservacño dos textos como se esses
elementos fossein intrínsecos, inerentes acultura impressa e como
se, finalmente, podia se pensar a cultura impressa como introduzindo
afixacáo e credibilidade na clrculacáo dos textos.
Esta perspectiva levou a urna histáría da cultura impressa, ahistory of
printed culture e é justamente o que questiona AdrianJohns quevou
seguir quando ele destaca que o essencial nao é urna histária da
cultura impressa, mas urna hístária cultural do ímpresso, a cultural
hístory of print, o que permite entender como em diferentes
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momentos, diferentes lugares e para diferentes comunidades o
impresso ou a imprensa foram percebidos. Quais sao as
representacñes, osvalores, as siqnificacñes que Ihe sao atribuídas.
Quando Elizabeth Eisenstein, numa celebracáo de Gutenberg, insistia
sobre os traeos positivos inscritos na cultura impressa
(estandardizacño, djfusáo, fixacáo], Adrian Johns lembra - para o
caso ingles, mas penso que poderíamos acrescentar numerosos
textos sobreaFran9a ou a Espanha noséculo deouro- que a cultura
do impresso, se ela existiu teve que se construir contra urna forte
rejei9ao, um forte desprezo, um forte descrédito.
Écomo se com a imprensa aparecesse, de um lado, a corrupcáo dos
textos, porque nas oficinas tipográficas eles sao compostos por
artesños que alguns letrados cultos julgavam incapazes. A imprensa
introduziu a corrupeño do comércio; o comércio com o livro se
transformando em comércio dos Iivros. Existe um retrato sinistro dos
editores, que procurariam somente o lucro e multiplicariam
falsificacñes, cnntravencñes, piratarias. Há também urna corrupcáo
do sentido dos textos por leitores incapazes e ignorantes que se
apropriam de maneira selvagem dos textos que nao entendem ou
entendem mal.
Isso é o painel de fundo da cultura impressa. Nao é urna qlorificacáo
eexaltacño dafigura de Gutenberg. Há um forte descrédito. Aqueles
que querem darcrédito, conñanea. validacáo, autenticidade aotexto
impresso devem desenvolver estratégias culturais ou institucionais
para lutar contra este olhar de desvalorizacáo e descrédito. Éassim
que se constrói urna "história cultural do impresso", quero dizer,
compreender como vamos atribuir a oroducao impressa e áqueles
que a produzem qualidades de honestidade, confianca, crédito para
os indivíduos, e como inventar mecanismos coletivos para regular o
comércio da imprensa, para evitar falsificacñes, enqanacñes.
contravencñes ou piratarias, Éo caso da comunidade dos livreiros e
editores em Paris, é o caso daStationers' Company em Londres. Éo
papel da intervencáo do Estado para regular com convencñes e
princípios de civilidade ou de urbanidade as relacñes entre os
comerciantes, isto é, livreiros, editores e tipógrafos. Vemos entao que
se ligam práticas, neqociacñes, convencñes objetivando creditar
urna forma de inscricño e de circulacao dos textos que estes nao
possuíam em si. É por isso que penso que urna perspectiva de
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construcáo cultural dosdiferentes valores oudasrecusas a imprensa
é mais importante do que atribuir a imprensa em si certas
características.
Comecei evocando de maneira implícita um famoso ensaio deWalter
Benjamin sobre a reproducáo técnica da obra de arte. Segundo
concluía o ensaio de Benjamin em 1936, nao se podia atribuir a essas
novas técnicas, a gravura, a fotografia, o cinema, uma significa~ao

em si. A siqniñcacéo é construída nesse jogo dialético, e asvezes de
oposicño e conflito entre aqueles que térn o domínio e o público.
Deste ponto de vista, deve seraplicado ao impresso o que Benjamin
sugeria para a foto ou para o cinema. Está mais perto entao da
posi~ao construtivista de Adrian Johns do que da tecnicista de
Elizabeth Eisenstein. Acho que isto é um debate essencial e foi uma
maneira de responder a essa primeira pergunta.

Giselle Venancio - No texto, "Comunkiede de Leitores" publicado
no livro A ordem dos livros, o senhor afirma que há um paradoxo
fundador da história da leitura que postula "(...) a liberdade de uma
prática da qual só se podem capturar as determineciies". Quais
seriam, emño, os caminhos para desenvolver pesquisas que
recuperem as táticas dos leitores e a liberdade das práticas de
leitura?
Roger Chartier - A segunda pergunta surge a partir de uma obser
vacáo que fiz no meu livro A ordem dos livros traduzido pela Editora
da Universidade de Brasília. A idéia era que a história da leitura
encontrava uma grande dificuldade porque tinha que supor a liber
dade de uma prática da qual os historiadores (entre outros) podiam
apenas capturar deterrninaeñes ou obriqacóes, A questáo é desaber
se existem possíveis itinerários para recuperar astáticasdosleitores
e essa liberdade das práticas de leitura. Penso que podemos manter
o diagnóstico. Efetivamente, os historiadores estáo mais a vontade
com as determinacñes que reqularn as práticas de leitura porque
podem mensurar, com todas as dificuldades que conhecemos, as
taxas de altabetizacao, reconhecer normas coletivas deleitura numa
certa comunidade. Mas desde que setente conhecer um leitorsingu
lar, a dificuldade é bem maior porque aqui faltam fontes.
Entretanto, nao acho que estamos totalmente sem recursos para
desenvolver pesquisas. A primeira razáo éque certos leitores antigos
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deixaram traeos escritos de suas leituras. Evidentemente com o
tempo sao mais numerosos e provérn de meios sociais que nao sao
somente os meios sociais letrados das elites. Vemos a trajetória que
vai do séculoXVI e mesmo dofimda Idade Média até osséculos XIX
e XX marcada por urna crescente abundancia desses traeos de
leitura e dessas marcas de leitores que poderíamos qualificar como
pertencentes aos meios populares.
Aonde estáo estas marcas? Nas correspondencias, cartas, intercam
bios privados. Encontram-se também em todos os generos do tipo
biográfico ou autobiográfico como as memórias, os diários ou
cadernos e também nos livros. Ésó procurá-Ias. Há alguns anos que
os historiadores asestudam com palxáo. Sao asnotasmarginais que
os leitores escrevem nos espacos brancos dos livros que leram.
Temas as notas marginais de Voltaire nos Iivros que ele possuía e
podemos estudar muitos autores a partir das notas marginais que
deixaram nos livros que leram. Esta estratégia de pesquisa pode ser
litil também para leitores nao canónicos e pode valer para épocas
diferentes dosséculos XVIII ou XIX.
E é assim que as marginálias (estas notas) representam um dos
caminhos que permitem encontros com os leitores. Com prudencia
porque nao podemos ter urna projecño anacrónica de que faziam os
leitores dos séculos XIX ou XX, quero dizer, urna reacáo pessoal ao
que eles están lendo e urna relacño estabelecida quase
imediatamente entre suas experiencias vividas, suas opinlñes
próprias e o texto \ido, dirigindo as anotacñes marginais.
Em certas épocas, por exemplo, durante o Renascimento, as
anotacñes marginais sao elementos de urna técnica comum de
leitura e deescrita, é atécnicados lugares comuns. Durante a leitura,
trata-se de selecionar na margem urn trecho, de atribuir-Ihe um tema
para categorizar esse trecho. E depois de copiar, distribuindo a
seqüéncia das anotacñes marginais num caderno de lugares
comuns, essefragmento inscrito sob a categoria temática que Ihe foi
atribuída tanto na nota marginal como no caderno de lugares
comuns. É urna técnica coletiva que permite utilizar para produzir
discursos, exemplos, modelos, frases, críticas, citacñes.
Vemos que cada elemento da cultura escrita, mesmo se é
morfologicamente o mesmo - escrever urna anotacño marginal é
sempre escrever urna anotaeño marginal - mas a significa~ao é
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profundamente construída a partir do contexto cultural e nao se
poderia comparar as anotacñes marginais de um leitordo princípio
do século XX com as anotacñes marginais de um humanista do
século XVI.
Alérn das suas anotacñes nos livros, podemos encontrar os leitores
através dostraeos escritos das leituras que deixaram nas memórias,
nos diários, nas correspondencias, a condicáo de considerá-Ias
como representacao. De urn lado os leitores naofalam de todas suas
leituras, de outro lado, falando de suas leituras están construindo
urna imagem de si mesmo. Se forem correspondencias ou textos,
para publicacáo, é urna imagem para o outro ou para osoutros. Se for
um texto que nao está destinado apublicacáo é urna imagem de si
para simesmo. Assim o texto torna-se um espelho desie um espelho
que, diferentemente de um espelho real, podemos modificar,
transformar, orientar, como queremos, isso era o primeiro elemento.
Osegundo caminho quepode ser seguido e,em alguns casos, nao é
um trace escrito que encontramos, mas um trace oral. Claro quepara
o historiador, é através de sua transcricáo escrita. Mas existem
situacñes, como no caso dos tribunais da inquisicño, nos quais os
leitores sao interrogados sobre suas leituras. Já que para a
infelicidade da época, mas afelicidade dos historiadores, ostribunais
da lnquisicao nao se interessavam pelo que as pessoastinham feito,
mas pelo que elas pensavam (mal), entao tinham que serqueimadas
por isso. Porque pensavam "mal", interessava-se também saber
como tinham chegado a pensar isto. Sao entáo questñes sobre a
leitura. Trabalhos recentes, múltiplos, em diversas escolas, tentaram
analisar esses traeos de leitura que foram enunciados e depois
transcritosdurante processos de lnqulsicáo na Espanha, na Itália, em
Portugal e nos países daAmérica Latina, nos quais a lnquisicáo tinha
tribunais, ou em Goa, na índia portuguesa.
Ternos um exemplo famoso, talvez o Iivro de um historiador que é o
mais famoso no mundo inteiro atualrnente, isto é, o livro de Cario
Ginzburq, 11 formaggio e i vermi( ODueijo eosVermes). Evidentemente
a fonte é o que o moleiro Scandella, dito Menocchio, declarou aos
juizes da lnquisicáo em relacáo aos livros que ele leu.
Mas essa maneira micro-histórica e singular detratar esta fonte nao
é única. Podemos seguir um autor e ver como os acusados dizem,
como respondem aos tribunais da lnquisicáo. É o caso do livro de
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nossa colega italiana Silvana Seidel Menchi sobre Erasmo, Erasma
na Itálianos séculas XVI eXVII. Vemos como os leitores italianos de
Erasmo, naofazem muita diíerenca entreErasmo e Lutero. Constroem
urna interpretacño do texto, que, para nós, parece bem singular.
Situavam estes autores muito diferentes dentro de uma abordagem
ligada as idéias reformistas em oposicáo aortodoxia católica.
Podemos tambérn opor, demaneira estatística ecoletiva, asfontes da
lnquisicáo. É um trabalho de Sarah Nalle, historiadora americana,
sobre o que declaravam os camponeses ou os artesños da diocese
de Cuenca, em Castela, em relacáo as suas leituras. É bem
interessante porque vemos que eles leram ou ouviram ler os
romances de cavalaria, queDom Quixote vai ler até a loucura. Prova
que, contrariando uma tese clássica que pensava que os romances
de cavalaria, porque eram caros, de grande formato folio, e pelas
suas temáticas, eram lidos pelos nobres, a aristocracia, a corte.
Vemos aqui, qracas as fontes da lnquisicño, que esses camponeses
de Castela que leram - entre aspas, porque podiam muito bem ter
ouvido o texto, sem poder ter lido eles mesmos -, térn um
conhecimento, uma relacáo com osgrandes clássicos dos romances
de cavalaria e nao somente o fidalgo de La Mancha, Dom Quixote.
Um terceiro caminho que pode ser trilhado é transformar em algo
positivo o que, na minha citacáo soa como um lamento, um limite.
Claro que os historiadores se sentem mais a vontade com normas
coletivas, mas isso dá sentido a casos singulares. Um exemplo que
podemos citar é Montaigne. Montaigne é um leitor humanista, mas
ele le exatamente ao inverso do que pedia o modelo humanista de
leitura. Quero dizer, que quando ele se representa como leitor, nos
Ensaias, quando ele se encontra na sua biblioteca, nunca le a noite,
nao le sentado, nao tem Iivros de lugares comuns, nao faz anotacñes
marginais, exceto durante seus primeiros anos de leitura. Depois ele
escreve no final de seus Iivros, um comentário geral e urna
interpretacáo global do que ele le. Todos esses gestos estáo
esnitamente opostos ao modelo de leitura humanista, pelo menos na
sua representacño, que supñe uma leitura erudita dia e noite, que
supoe que o leitorlesentado em frente a sua carteira ouasvezes em
frente a uma roda dos livros, espécie de mecánica que abre ao
mesmo tempo vários livros que ele pode avaliar, comparar, relacionar.
Como eu falava anteriormente supñe que se le pra transcrever no
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caderno de lugares comuns e que, nosseus livros, multiplicam-se as
anotacñes muito raramente acompanhadas de comentários
pessoais. Compreendemos melhor Montaigne como leitor humanista,
entre aspas, se entendemos que as práticas que ele descreve,
quando elese retrata como leitor, saoexatamente opostas aomodelo
dominante de um humanismo erudito, letrado, sábio.
Entáo, o historiador se sente mais a vontade com as obriqacñes
coletivas doque com as experiencias singulares. Mas ele pode, as
vezes, utilizar essas imposicñes coletivas. Estou a vontade para dizer
isso porque num livro traduzido em portuqués, História da vida
privada, no volume 111, que vai do Renascimento as Luzes, eu tinha
utilizado a descricao que Montaigne faz de sua biblioteca, como
modelo da biblioteca humanista. Voces, leitores lembram dessas
páginas: Retirado domundo, abstraído da comunidade civile familiar,
se retirapara lernaodenoite, masdedia, nasuatorreque é uma ilha,
um solitarium, o lugardo retiro e do retraimento.
Eu estava totalmente errado porque a biblioteca humanista, na sua
outra definicáo, é um lugar aberto aonde se acolhem embaixadores,
ministros, eruditos, aonde osaber estácolocado a disposicao defins
políticos, decomunicacáo do saber, deedicáo detextos, aonde estáo,
como nas modernas bibliotecas americanas, pesquisadores com
bolsa. De qualquer forma, é urna biblioteca aberta, atravessada,
habitada, mobiliada. Vemos que se trata de um modelo totalmente
oposto ao que Montaigne recorta como um aspaco fechado, pessoal:
a única pessoa que entra é um escriba ao qual ele dita seus
pensamentos, ela nao está mobiliada nem para a comunidade, nem
para o Estado, nem para osaber compartilhado. Éum outro exemplo
aonde ternos que analisar irnposicñes coletivas em relacao a um
leitorsingular. Éurna vantagem e nao urna dificuldade.
Penso que existem caminhos que podemos seguir, que seguimos
atualmente, para manter essa tensáo essencial entre os casos
singulares, evidentemente infinitos. Quem poderia sonhar em
reconstruir todas as leituras detodososleitores, detodos ostempos?
Éum projeto borgesiano, isto é, impossível.
De outro lado, o estudo das puras irnposieñes, convsncñes e normas
nos deixa geralmente insatisfeitos, porque descreve disciplinas que
nao sao obrigatoriamente respeitadas e afasta do que é a
importancia da histária da leitura, isto é, apreender, ao vivo, os atos
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de leitura. Acho que é nesta oscilacéo. neste espaco. que é possível
trilhar um caminho utilizando algumas dasfontes que escolhi citar.

Andrea Borges de Leño - Na sua opiniao, de que modo as
operafoes editoriais de escolha e clessiñcsciio dos textos podem
contribuir para a toanecéo dos generas literários, como a literatura
infantil?
Roger Chartier - Naotenho urna resposta particular a esta pergun
tasobre a literatura paraascriancas, mas poderíamos atribuir a esse
caso preciso, que voces conhecem infinitamente melhor do que eu,
conclusñes relacionadas a outros casos.
Ollero enfatizar que esta questáo é muito importante em relacáo ao
genero. Porque o leitor espera deum texto algumas proposicñes ou
conteúdos e ele os está esperando por diferentes razñes, Ele os
espera, no caso do leitor contemporáneo, quando entranuma grande
livraria. Tem muitos livros acumulados. Urna primeira orientacso se
faz, por um lado, pelas classiñcacñes que foram organizadas pelos
livreiros: romances estrangeiros, romances brasileiros, livros de
pedagogia. A livraria é ela mesma uma classificacáo da ordem do
discurso.
De outro lado, ele está guiado pela forma material do Iivro. Aqui as
classiñcacñes em genero, nas livrarias ou bibliotecas, nao sao
apenas ciassificacoes intelectuais que definem genero como nas
bibliografías. Mas também operacñes que tém uma materialidade
que permite aos leitores reconhecer um certo genero: romances
policiais, o que nos Estados Unidos chama-se "romance", como a
colecáo Arlequin -; ou livros didáticos para asaulas na Universidade.
Também, as vezes, existem séries que permitem um reconhecimento
do que ainda nao está conhecido, a partir doque já o é.
É assim que os editores deram formas extremamente
estandardizadas para algumas de suas colecñes, O exemplo mais
famoso para os romances policiais franceses é a "Série_Noire", mas
existem múltiplos exemplos. Vemos que as operacñes de
classiñcacáo podem ser dirigidas tanto a imediata percepcáo visual
como a cornpreensáo intelectual. Assim, quando se fala deestratégia
editorial, deve ser levado em conta o fato de que, nas operacñes de

* Nota datradutora: NoBrasil,a colecño Sabrina da editora Nova Cultural.
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classiñcacáo, amaterialidade doobjeto tem uma grande importancia.
üuando penso na classificacáo mais intelectual (evidentemente o
que dizia das livrarias pode ser dito das bibliotecas, da ordem
bihllotecárie), constato que desde as bibliotecas medievais até as
bibliotecas contemporáneas se ve variacñes nas divis5es entre as
categorias ou na hierarquia entre as categorias. É uma grande
revcíucao da Idade Moderna quando se passa da classíñcacao
bibliográfica que corneca sempre pelos livros teológicos e as
escrituras sagradas a classificacñes que vño dividir o saber em
c1asses nas quais nao térn mais primazia ou prioridade o religioso,
como se finalmente a ordem do discurso livresco fosse uma
reproducáo da ordem do mundo pensado, seja na sua sacralidade
primeira, seja na sua dirnensao secularizada. Temos agora outros
dispositivos que sao dispositivos que reenviam as bibliotecas, sejam
bibliotecas reais com livros e prateleiras, sejam bibliotecas que
podiam ser modelos de classiñcacño dos livros ou repertórios dos
livrospublicados para cada um dos assuntos.
É nesse quadro que podemos situar as decisñes tomadas pelos
editores e pelos autores. Vale a pena partir da materialidade para ir
até a classiñcacáo em termos de espaco do livro, biblioteca ou
livraria. Eterminar com classificacñes genéricas que sao realizadas
pelos autores ou editores no intuitodedirigir-se ao público para guiá
lo na maneira de ler o texto ou para jogar com as expectativas do
público.
Primeiro exemplo para o primeiro caso: como uma categoria de
genero cria um horizonte de expectativa para os leitores. Um caso
famoso é o das pecas de teatro de Shakespeare. Muitas obras de
Sha kespeare foram publicadas, inicialmente, separadas, num
formato in quarto e depois, em 1623, num formato in folio reunindo
ontño as 36 pecas consideradas como sendo de Shakespeare. Para
certostextos, essenciais para nós, o genero muda. Hetmet; naedicño
in quarto é uma história, "history", quera dizer que o horizonte de
expectativa do leitor é um horizonte que supñe que o que está
contado aconteceu, queestamos empresenca deuma história de um
reino vizinho, a Dinamarca e nao a Inglaterra. Entáo, todo o
investimento de credibilidade, cornpreensño, recepcño está ligado ao
teatro, mas bem próximo das crónicas, A mesma peca Hamlet é
transformada em folio numa tragédia. Aqui entramos num outro
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horizonte de expectativa já que urna tragédia nao precisa ser
baseada numa realidade histórica e queo registro dascornparaeñes
nao é mais o das crónicas históricas, mas das outras tragédias, em
particular as tragédias da Antiguidade. O horizonte de expectativa
para o mesmo texto, a mesma peca de Shakespeare com duas
categorias degenero nao é exatamente omesmo.
Esse exemplo nao é o único. Pensemos numa peca, OCid, um grande
c1ássico de teatro francés, Éconhecida portado o mundo, sobretudo
pelos alunos, pelo menos até uma data recente, como sendo a mais
famosa tragédia deCorneille. De fato,na primeira edicño, trata-se de
uma tragicomédia e, efetivamente, tem todo um conjunto de cenas,
no princípio do Cid, que discutem o futuro casamento de Ximena e
pertencem ao genero "comedia doméstica". Entre 1637, data da
primeira edi~ao, e 1648, data dadesiqnacáo corno tragédia, Corneille
vai tirar estas cenas para adequar o texto a categoría de genero
adquirida pela peca,
Um exemplo de jogo que nao consiste em criar um horizonte de
expectativa, mas de jogar com esse horizonte é, evidentemente, o
Quixote, porque no texto de Cervantes e nas diversas maneiras de
apresentar a personagem, existe uma constante. Trata-se de uma
história baseada nos arquivos da Mancha, uma história criada ou
escrita por um historiador árabe Cide Hamete Benengeli.
Evidentemente, o leitornao pode acreditar nem um minuto, a nao ser
para seu prazer, que a história seja verídica, que Dom Quixote existiu
realmente, que nos arquivos da Mancha há uns traeos de sua
existencia e que o manuscrito árabe traduzido existe. Mas o jogo
consiste emfazer aceitarpelo leitoruma ficcáo, segundo o qual este
genero que é de ficcáo é defato uma história.
No Quixote ternos muitas díscussñes sobre o que os historiadores
podem escrever, osjogosmúltiplos de arquivos fictícios, aos quais a
narrativa está sempre referida, como se fossem as suas fontes. Um
exemplo: num momento na Sierra Morena, louco de amor por
Dulcinéia, Dom Quixote corneca a eserever sobre o tronco das
árvores. Ele escreve poesias nas árvores. Na narrativa está escrito
que essas poesias foram, quase todas, perdidas, exceto duas ou tres
que oseruditos conseguiram salvar. Otextocita estas poesias que se
encontram nas obras dos eruditos da Mancha. O jogo entre a
categoria "história" e a categoria "poesía". já que setrata da grande
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oposicáo aristotélica, é genialmente (como sempre) organizada por
Cervantes. As categorias de genero sao fundamentais para criar
ordem, al! desordem no mundo dos textos, dos discursos ou dos
livros.
Para concluir sobre este ponto que nao conheco, ou que conheco
pouco, quer dizer, o recorte progressivo nesses diferentes lugares: a
materialidade dolivro,a ordem bibliotecária e ascategorias utilizadas
pelos editores eoutros. A aparicao dacategoria "literatura infantil" é
um problema que ainda está para se resolver. Mas que nos leva até o
século XVIII quando aparecem pela primeira vez revistas destinadas
as enancas, quando estas revistas térn uma aparencia e uma
ílustracáo que favorecem sua leitura ou sua identiñcacáo pelas
enancas. Oque seria interessante seria ver quando, nos catálogos
das Iivrarias, urna secáose intitula literatura infantil.
Poderíamos dizer a mesma coisa da literatura pedagógica, porque
numa escala primária dosséculas XVI ouXVII naFranca, na Itália,na
Espanha, existe umtexto mínimo quetemessa funcáo pedagógica: a
"cartilha" na Espanha, osabecedários, como "La Croix de Pardieu",
na Franca, o "Primer" na Inglaterra.
Mas a maiarparte dos livros utilizados para a aprendizagem ou para
a leitura faz parte de generas que nao sao pedagógicos, nem
destinados as enancas. Estas trazem para as escolas livros que
existem em casa. Daí o uso da literatura de cordel, da Bibliotheque
Bleue, de todos os livros que circulam na sociedade. É muito
progressivamente que, para o ensino fundamental, se irá constituir
urna colecáo de Iivros que tem esta destinacao. É assim que, pelo
menos, na Franca, os editores especializados - como, por exemplo, o
senhor Hachette - ví'ío enriquecer-se imensamente.

Ana Chrystina Mignot-Atualmente discute-se o fim dos livros. Esta
preocupafilo está presente, por exemplo, em duas entrevistas suas
concedidas aJean Lebrun que resultounapublicafilo deA aventura
do livro: do leitor ao navegador e a realizada por Antonio Rodrigues
de Las Heras, na Revista Litterae "EI futuro del libro y el libro del
futuro", As editoras, por sua vez, estilo produzindo, nos últimos
tempos, livroscada vez mais bonitos velendo-se de novas recursos
tecnológicos que tém permitido o uso de um número significativa
mente maiorde imagens nítidas e coloridas, margens em branco para
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anota9oes dos leitores, divulga9ao do correio eletronico dos autores,
etc. Poderíamos afirmar que, para sobreviver, a publica9ao impressa
estaria incorporando formas detextualidade etetronice?
Roger Chartier- A quarta pergunta está ligada apreocupacáo que
eu teria a propósito da situacáo contemporánea quanto ao diagnósti
co freqüente da possível fim do livro e, de outro lado, dúvidas,
questñes ou entusiasmos em relacáo atextualidade eletrñnica,
Lembra-se o Iivro de entrevistas comJeanLebrun A aventura do Iivro
etambém umdiálogo comum notável especialista, Antonio Rodríguez
de las Heras, numa revista que recomendo a todos: a Litterae,
publicada por um grupo de colegas da Universidade Carlos 111 de
Madrid, ande se encontram ecos desta preocupacáo.
A questáo fica mais precisa depois deste reconhecimento de um
interesse comum, a partir dofatode que hoje, muitos Iivros impressos
parecem querer capturar alguma coisa das promessas ou das
possibilidades oferecidas pelo texto eletrónico. Dois exemplos sao
citados, além do fato de que podemos utilizar imagens eletrónicas
numa forma impressa: um é que muitos livros, agora, abrem rnargem
em branco para anotacñes dos leitores como se pudessem ser urna
cópia do e-mail na forma impressa. Ooutro é que correspondencias
eletrónicas se transformam em objetos mesmo de publicacñes de
textos, que, nomundo eletrónico, circulamdemaneira privada.
A questáo é se podemos afirmar que, para sobreviver, urna
publicacáo impressa deve incorporar formas de textualidade
eletrónica. Vou cornecar com esse pontopreciso e alargá-Io, porque
vai ser a última parte da conferencia. O ponto preciso é que
efetivamente existe um assunto apaixonante que é entender os
intercambios metafóricos oumateriais entre omundo datextualidade
eletrónica e o mundo da textualidade impressa.
Nao existe somente na direcño mencionada na pergunta, porque
ternos visto que atextualidade eletrónica, o mundo do computador, o
mundo numérico apropriou-se de muitas imagens ou palavras que
vém da cultura impressa. Supñe-se que há "páginas" nos textos
eletrónicos, mesmo se a definicáo de página, se ela existe, nao tem
nada a ver com este espaco branco, cercado, fechado, definido, da
página do livro impresso. Podemos "imprimir" textos eletrónicos. Bil!
Gates diz mesmo: "Quando quera ler um Iivro, eu o imprimo". Mas
esta técnica deimpressáo, ou do impresso, ou do printnao tem nada
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aver com atécnica doscaracteres móveis e de imprensa, nem com
a lndustrializacño da tipografia no principio do século XIX.
Poderíamos multiplicar osexemplos desta transferencia metafórica e
lexical de um vocabulário com o qual estamos acostumados, no
interior de urna forma que tem diferencas radicais com a forma do
texto impresso.
A perqunta focaliza outro aspecto, o avesso, isto é, como textos
impressos podem tentar ficar mais sedutores para seus leitores, ou
originais nos seus conteúdos, apropriando-se de elementos próprios
da técnica eletr6nica.
Os dois casos colocados me parecem, na verdade, aomesmo tempo,
evocar, para mim,precedentes históricos. Essa questáo das margens
brancas ligadas ao ponto já citado das anotacñes marginais é urna
questáo fundamental porque coloca as relacñes entre o ler e o
escrever. Acho que o projeto desta conferencia é fazer urna síntese
dos trabalhos sobre a história do livro e da leitura. Penso que um dos
fatos mais recentes e mais importantes é ter ligado a leitura em
generos escritos, como também tentado entender como nos mesmos
objetos, leitura e escrita estavam articulados. Já evoquei isso para as
anotacñes marginais, mas podemos ir mais longe quando se
introduzem espacos brancos, abertos a escrita num livro que propñe
um texto. Éurna coisa que foi pensada, inventada desde os séculos
XVI e XVII, num genero popular, o almanaque. Numerosos
almanaques ingleses intercalavam folhas brancas dentro do texto
como se o almanaque se transformasse ou tinha vocacño para a
escrita de um diário ou de memórias. Essa articulacao permitiu, as
vezes - é um objeto de estudo mais recente - a introducáo, dentro de
almanaques ou calendários de folhas, páginas nas quais nao
somente se podia escrever, mas também apagar, o que permitia a
utilizacáo das mesmas páginas em diferentes momentos. Supunha
que as páginas nao fossem feítas de papel comum porque se
escrevia o texto e atinta é difícil de apagar. Estavam cobertas de urna
massa sobre aqual se podia escrever corn urn estilete ou urna ponta,
o que permitia apagar e reescrever.
Ternos urna longa história de rela¡;:ao entre a leitura de um
almanaque, de um calendário, de urn texto, e as práticas da escrita
introduzida dentro deste objeto de folhas brancas, sejam de papel
comum, sejam deste papel preparado, com se dizia na franca no
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século XVIII, que permitia o apagamento e a reescrita. Esta
familiaridade torna urna forma que conhecemos muito bem, cedo na
Inglaterra, mais tarde na Europa. Fim do século XVII no primeiro caso,
XVIII no segundo. Eoformato agenda. A agenda, objetoimpresso que
estrutura com divisoes impostas o que a escrita manuscrita vai
preencher. Aonde a escritamanuscrita vai colocar-se. A agenda tem
essa vocacáo de ser um livro, e umIivro no qual escrevemos dentro
de urna disciplina, de convencñes, de regras, de divisñes do ano,do
mes e do dia.
Muitos traeos da cultura eletrónica, quer dizer esta capacidade de
eserever nas margens ou nos centros dos textos, o fato que se
procura com o e-book, o Palm Pilot, objetos nos quais podemos
escrever, como num diário íntimo ou urna agenda, mostra que o
movimento descrito na pergunta é ummovimento dialético.
Estáo voltando, com nova tecnologia, práticas já instauradas na
escrita, mas potencializadas, e retornando, sem dúvida, sobre a
escrita, porque a técnica eletrónica nos acostuma aintervencáo do
leitor no texto, nao somente nas suas margens, mas também dentro
do texto em si, quando este texto nao está fechado, protegido por
"securities". Oleitor se acostuma ao diálogo, a urna relacáo com o
texto bem diferente do texto irnpresso, deslocada emrelacáo ao texto
impresso. O texto é maleável, aberto, móvel. A cultura do impresso
entáo deve levar em conta esta nova relacáo e permitircom espacos
brancos, com outros dispositivos - por exemplo, vários desfechos
possíveis para um romance, itinerários múltiplos de leitura nomesmo
texto - reagir ao que foi possibilitado e potencializado pelo texto
eletrñnico.
O segundo exemplo: publicacáo de correio eletr6nico lembra
historicamente todas essas formas de publicacñes quepertenciarn a
esfera privada ou íntima, que passam, qracas ao impresso, da vida
privada a circulacao pública do texto. Éo caso da publicacáo das
correspondencias, freqüentemente, no século XVIII, sem o aval do
autor que 'sequer pensava que o texto Ihe pertencia e devia ser
publicado paraseu proveito ou considerava que o texto deurna carta
nao devia ser publicado porque pertencia aesfera privada.
Há o mesmo caso com a publicacáo desse genero chamado "vida
privada". Existem formas escandalosas. Robert Darnton, estudando a
literatura clandestina no século XVIII, encontrou freqüentemente
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"vidas privadas" das favoritas do Rei. Textos ao mesmo tempo
políticos e pornográficos que entravam napolémica política. Mas há
também formas quetendem a mostrara presenca do homem famoso,
parecendo mais sensível na sua intimidade. Éo casode um texto que
conhecemos hoje como sendo Autobiografia ou Memárias de
Benjamim Franklin, que nao foi publicado com este título. Foi
publicado em francés primeiro, depois em ingles, como The Private
Life of Mr. Franklin. Trata-se de fazer com que um grande homem,
conhecido por sua vida pública, esteja mais presente e aceito e, de
certa maneira, seja mais admirado e respeitado, pela exposicáo
pública de sua vida privada. A publlcaeáo impressa de um correio
eletrónico seria urna nova forma desta articuíacáo entre o "público"
eo "privado".

Para encerrar, que desafios a contemporaneidade apresenta aos
pesquisadores do campo do livro e da leitura?
Roger Chartier - Para concluir de urna rnaneira um pouco mais
geral, se estudarmos comcuidado mais do que já fizemos, atransfer
encia de vocabulário do impresso ao eletrónico, a transferencia de
certas práticas do eletrónico ao impresso, o que nunca se pode
perder devista é,e ali euvolto aprimeira pergunta sobre a Galáxia de
Gutenberg, éofato de que háurna diferenca radical entre aordem do
discurso lidona textualidade eletrónica eaordem dodiscurso na cul
tura dos objetos impressos ou dos objetos manuscritos. Essa difer
enea radical nao se situa mais, como notempo de McLuhan, dentro
da oposlcáo entre o escritoe atela. Oque McLuhan queria opor era
oescrito (o livro) e tela (a imagern).
Na sítuacác contemporílnea, ternos telas evidentemente com
imagens, mas as telas do mundo contemporáneo sao fundamen
talmente escritas e multiplicam-se os escritos sobre a tela até o
excesso, atéapreocupacño com a ausencia dequalquer controle ou
domínio possíveis.
A partir daí,vemos por que e como a ordem do discurso se encontra
fundamentalmente transformada desde o mundo do impresso,
também acompanhado pelo manuscrito. Em cima deminha mesa aqui
há textos manuscritos. Imagino que alguns de voces térn livros
impressos. É urna cultura mista. O que térn em comum a cultura
impressa e a manuscrita? É o fato de que cada tipo de discurso
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corresponde a uma classe de objetos e essa classe de objetos
corresponde acertos usose autoridades.
No ámbito domundo como oconhecemos antes do aparecimento das
telas com escrito ou das escritas de tela, uma hierarquia se
estabeleceu entre o livro, o jornal, a revista, a pasta, a carta, o cartaz,
obilhete etc. Urna hierarquia entre objetos corresponde aurna classe
de texto. O leitor nao espera a mesma coisa de um bilhete, de uma
ficha, de um jornal, de uma revista ou de um livro. Uma orqanlzaeño
do mundo da escrita articula-se a partir desta ligagao entre objeto e
discurso.
No mundo datextualidade eletrónica - eu digo textualidade, masele
incorpora também imagens estáveis ou móveis e sons - o objeto é
único. O objeto que permite o acesso as imagens, aos sons, aos
textos é sempre o mesmo: a tela do computador. Esta máquina faz
aparecer, na superfície luminosa da tela, textos que anteriormente
estavam distribuídos entre objetos extremamente diferentes. Sobre
esta mesma tela, é composto e lido o correio eletrónico; artigos de
jornais e bases de dados podem ser consultados; capítulos de livros
eletrónicos podem ser lidos, se a deñnlcáo destes for possível.
Certamente esqueco muitos usos; quer dizer, classes de textos que
aparecem sobre o mesmo objeto. Resultado: um continuumtextual é
assim criado desde o maisprivado, o mais íntimo atéo que será mais
público, mais coletivo. Entáo a questáo gira em torno da definicáo
c1ássica de generoso Um livro, para nós,é um objeto e é uma obra
atribuída a um ou vários autores. Há uma correspondencia material
imediatamente perceptível pelos sentidos entre a obrae oobjeto e os
dois chamam-se livro.
Um livro eletrónico torna-se muíto mais difícil de se definir. Os seus
contornos, sua identidade, seu tamanho nao ficam imediatamente
perceptíveis. Tornam-se perceptíveis somente depois de certas
operacñes manuais: percorrer o conjunto do texto; ou intelectuais, ter
urna idéia do número de bytesque compñern o objeto.
Se o livro nao é mais separado física ou materialmente de outros
textos presentes na mesma tela ou na memória da máquina, é um
desafio muito complexo atésaber se o livro eletrónico tem um autor.
Se o Iivro eletrónico circula gratuitamente e livremente na rede, o
autor é múltiplo. Cada leitortorna-se autor. Olivro é um palimpsesto e
aescrita é polif6nica. Olivrosomente reencontra umautor, quando se
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torna objeto de edic;,:ao eletr6nica. Quer dizer, que nao pode ser
copiado, nem alterado, nem transmitido. Seria o ideal dos livros
eletr6nicos, dos e-books. Estaríamos aímuito longe do que estamos
acostumados com o mundo da textualidade eletr6nica, isto é, um
mundo da espontaneidade, da gratuidade, da invencáo, da
colaboracao. Um mundo no qual os textos pertencem a todos e a
ninguém.
A partir desse momento, ternos urn desafio. Saber o que é um Iivro
eletr6nico é um desafio maior pelo qual vou encerrar. Eu diria que
esta hierarquia que Iigava usos, discursos e objetos é urna hierarquia
que - evolto ao ponto de partida como livro deAdrian Johns - é urna
hierarquia de crédito, de conñanca, de autoridade. Se quisermos urna
intormacáo válida, vamos procurá-Ia nosgeneras que, pordiferentes
razéíes, podem te-la: enciclopédias, livros científicos, livros de
colecao de editores que térn a reputacño de controlar as suas
publlcacñes. Vamos procurar menos em tablóides ou revistas de
grande difusáo ou publicacñes que difundam ideologias particulares.
No mundo dos textos sobre tela é esta distincáo de autoridade que
nao seencontra sempre atestada. Écertoque no mundo doimpresso
urna reportagem pode ser mais verdadeira e segura do que um
trabalho universitário, mas globalmente, apesar de tudo, ternos esta
hierarquia. Ela desaparece no mundo eletr6nico. É isso que
representa o grande risco da textualidade eletr6nica. Nao é a morte
da cultura escrita. Pelo contrário. A cultura escrita nunca foi tao
presente, desde que ela surgiu nas letras. Mas é o fato de que a
percepcáo do grau de validade, autenticidade, verdade dos textos
está totalmente obliterada pelo continuum textual, nao tem mais ou
menos autoridade, para um leitor que nao está preparado para urna
intorrnacáo certificada, em tal site ou em tal publicacao eletr6nica.
Ainda mais porque todos se apresentam sob a mesma forma.
Um tablóide ingles e urna publicacáo da Oxford University Press nao
térn a mesma materialidade imediata. Mas, na tela, os textos se
apresentam numa forma, num formato - geralmente escolhido pelo
leitor- que Ihe dá urna aparencia de continuidade e de identidade.
Oaí, a grande dificuldade neste mundo para reconstruir urna
autoridade, nao no sentido de censura, de ímposicso. mas de
autoridade, de um saber, de um conhecimento. É esse crédito de
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conñanca que, segundo Adrian Johns, foi progressivamente
construído por leitores, editores e autores na Inglaterra do século
XVII.
Éo maior desafio, nao apenas da textualidade numérica, mas do
mundo numérico em seu conjunto. Evidentemente, obriga a pensar:
quais sao, com essa nova forma de transcricáo, de transrnissáo, de
apropriacño dos textos, as condicñes que permitiriam reconstruir
certos critérios capazes dedefinir urna ordem do discurso? Critérios
que definiram o crédito dado a certos textos e o descrédito que,
talvez, deva acompanhar outros textos: propaganda, asfalsificacóes,
as maquiagens deverdades históricas e dos dados factuais.
Acho que estamos paradoxalmente mais indefesos no mundo
numérico que no mundo impresso, para realizar um trabalho crítico.
Como pesquisadores ou professores, ternos urna grande
responsabilidade num mundo mais rico ainda do que no tempo de
Gutenberg, porque a cornunicacáo manuscrita nao desapareceu.
Ternos e escrevemos livros impressos e ternos, agora - apesar das
desigualdades que dominam o acesso a esta nova forma de
nansrnissao textual - a possibilidade de entrar num outro mundo da
comunicacso ou da publicacño eletr6nica. Essa riqueza deve nos
tazer mais vigilantes ainda a propósito da necessidade de definir 
nesse mundo superabundante, selvagem, quase floresta\, dotexto 
como desenhar urna ordern que nao seja necessariamente urna
disciplina imposta, mas que seja nossa maneira própria de propor,
para a escrita, tanto o fazercomo o conhecimento.

Notas

1. Nota dos editores: em portugués, Elizabeth Eisenstein. A revolucño da cultura
impressa; os primórdios da Europa moderna. Sao Paulo: Ática, 1998.
2. NE: Roger Chartier faz referencia a presenr,;a, no I Colóquio Internacional da
História do Livro eda Leitura do Ceará, onde esta entrevista foi apresentada como
vidaoccnferáncia, deJean Hébrard, que proferiu a conferencia: Livros que atrav
essam o mar: o comércio intelectualpelas rotas doAtlántico.
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Quemé
Roger Chartier

Nascido em 1945, em Lyon, de origem
simples. Sua formacño intelectual sedeu no
ámbito da Escola dos Anais, nos anos 1960.
Entre 1969 e 1976 foi assistente na
Universidade de Paris (Sorbonne). Em 1984
foi designado diretor de estudos da École
des Hautes Études em Sciences Sociales
(Escola de Altos Estudos em Ciencias Sociais), de Paris, cargo que
acumulou com o de presidente do Conselho Científico da Biblioteca
Nacional da Franca,

Segundo alguns biógrafos, esse momento foi muito importante
para sua obra pela possibilidade de discussao e debate com colegas
estrangeiros, como Robert Oarnton, que favoreceram a crítica a
história cultural de entáo. baseada prioritariamente em estatísticas e
quantiñcacáo, Chartier propús novas perguntas e questñes, dando
destaque as práticas e as singularidades de indivíduos e comu
nidades.

Seu percurso intelectual foi,em princípio, voltado para ahistória
das formas de sociabilidade e de educacao, passando para a
pesquisa das relacñes entre textose leitores - aspráticas sociais de
leitura, como um doscampos dahistória do livro. Nesse percurso sao
importantes, também, as tracas com as obras de intelectuais como
Michel Foucault, Michel de Certeau, Pierre Bourdieu e I\lorbert Elias.

Considerado um dos mais importantes historiadores contem
poráneos, recebeu muitas distincñes ehonrarías, onde se destacam:
Annual Award of the American Printing History Association, Grand
Prix d'Histoire (Prix Gobert], daAcadémie Fran~aise, e Corresponding
Fellow of the British Academy. Foi diretor da Fondation pour la
Science - Centre International de Svnthése (Fran~a). Tem oferecido
cursos e conferencias, e participado deseminários e congressos, nas
principais universidades do mundo, inclusive no Brasil.

A entrevista publicada pela Revista Brasileira de Ciencias da
Comunicaeáo foi concedida por Roger Chartier, em forma de
videoconferencia, para o I Colóquio Internacional sobre o Livro e a
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Leitura, promovido pelo Departamento de História da Universidade
Estadual do Ceará (IJECE) e pelo Programa de Pós-qraduacáo em
Educacáo da Universidade Federal do Ceará (UFC), realizado no
Centro Dragao do Mar de Arte e Cultura, em Fortaleza, nos dias 29 e
30 de maio de 2004, coordenado pelas professoras Giselle Martins
Venáncio e Andréa Borges Leao.O texto foi revisto pelo autor.

No Brasil, a obra de Roger Chartier vem moldando, em grande
medida, as investiqacñes sobre a história do livro e as práticas
sociais de leitura. Dentre as publicacñes brasileiras podem ser
destacadas: A história cultural entre práticas e representeciies.
Lisboa: Rio deJaneiro: Bertrand Brasil, 1990; História davida privada,
3. Da ñensscence aoSéculo das Luzes. Org. com Philippe Aries. Sao
Paulo: Companhia das Letras, 1991; A ordem dos livros. Leitores,
autores ebibliotecas na Europa entre osséculas XIVeXVIII. Brasília:
EdUnB, 1994; História da leitura no Mundo Ocidental, 2 V. Org. com
Guglielmo Cavallo. Sao Paulo: Ática, 1998, 1999; Formas e sentido.
Cultura escrita: entre distinf80 e apropriaf80. Campinas (SP):
Mercado de Letras ; Associacáo de Leitura do Brasil (ALB), 2003, e
Leituras e leitores na ñence doAntigoRegime. Sao Paulo: EdUnesp,
2004.
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