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RESUMO 

A presente pesquisa tem como objetivo identificar, por meio de uma revisão 

bibliográfica e documental, a necessidade de um novo olhar sobre o livro digital, 

para que este possa cumprir a sua função social de permitir o acesso mais 

democrático ao conhecimento, oferecer entretenimento e produzir uma sociedade 

mais justa e igualitária. Com uma nova definição do que é um livro digital, editoras, 

escritores, leitores e governos poderão usufruir das novas possibilidades que os 

eBooks oferecem. 

 

INTRODUÇÃO 

O mercado editorial passa por um momento de transições profundas, a 

revolução digital é fato e, embora a ideia de que eBooks e livros impressos possam 

coexistir já não é tão polêmica, as discussões em torno do tema continuam. A 

relevância deste trabalho surge pela necessidade em repensar o conceito do livro 

digital e o seu papel na sociedade. 

Já em 2003, a definição de livros digitais usada por Gold Leaf, era muito 

similar com a existente hoje: “an online version of printed books, accessed via the 

internet” (Vassiliou & Rowley, 2008), entretanto, é indubitável que os eBooks 

possuem características diversas, dependendo do seu formato, como discute 

Elizabeth Castro (2011), ao estudar alguns dos principais atributos do livro 

eletrônico, como o conteúdo dinâmico, navegação linear e interatividades.  

A definição do suporte e o conhecimento de todas as possibilidades, 

limitações, vantagens e desvantagens de um produto são informações essenciais 

para que ele possa atingir o máximo de seu potencial, ou seja, no caso estudado, 

que a experiência de leitura seja completa, conforme afirma o historiador José 

Alfonso Furtado 

podemos destacar algumas mudanças fundamentais entre o livro 
impresso e digital. A questão do suporte é essencial para o 
estabelecimento do estatuto dos textos, pois é através deles que se 
identificam as modalidades concretas de presentificação dos textos 
(FURTADO apud CASTEDO, 2012).  

 

e Chartier (2002) concorda: “Os textos não existem fora dos suportes materiais 

(sejam eles quais forem) de que são os veículos”.  



Como já apresentado, a compreensão do processo de uso e adoção do 

eBook passa, necessariamente, pelo entendimento do que é um eBook e, ainda 

hoje, não existe uma definição aceita em sua integralidade. (Vassiliou & Rowley, 

2008). 

 

OBJETIVO 

Atualmente, é senso comum afirmar que um livro digital se traduz como um 

subproduto do impresso, mas, com o desenvolvimento tecnológico dos últimos anos, 

o eBook não pode mais ser definido como um único objeto digital que, muitas vezes, 

mimetiza as características do livro impresso (Vassiliou & Rowley, 2008).  

O objetivo geral desta pesquisa é refletir sobre a necessidade de uma 

definição mais adequada à realidade dos livros digitais atuais, abordando diferentes 

plataformas e recurso e a evidencia-lo como um produto próprio e independente. 

Pesquisas recentes demonstram esta necessidade. 

Como objetivos específicos, podemos citar o estudo dos principais formatos 

de eBooks existentes neste mercado global, criar critérios de avaliação para revelar 

a adequação de cada um dos formatos em função do público, conteúdo e mesmo do 

modelo de negócio da editora. 

A partir do momento em que um conceito de eBook seja estabelecido, será 

possível aproveitamento total do produto levando em conta a situação de leitura 

desejada (fins escolares, lazer, etc) e variações de público (faixa etária, classe 

social, demográfica). 

 

METODOLOGIA 

Será realizada uma revisão bibliográfica e documental para analisar qual é o 

estado da arte dos estudos que conceituam o eBook. Com este levantamento serão 

definidos critérios para avaliação dos conceitos existentes, baseados no formato, 

características, distribuição e hardware envolvidos na leitura dos eBooks. 

Serão analisados artigos científicos publicados em revistas acadêmicas 

nacionais e estrangeiras, além de matérias jornalísticas e livros da área. No caso 

das duas últimas fontes, poderá ser utilizado metodologias ligadas à análise de 

discurso para identificar tendências e informações relevantes à nossa pesquisa. 

 

DESENVOLVIMENTO 



Mai – Set 2015 - Levantamento das fontes de informação mais relevantes para a 

revisão bibliográfica e documental. 

Set – Dez 2015 - Análise e tabulação dos resultados obtidos na revisão bibliográfica 

e criação dos critérios de avaliação dos conceitos  

Jan – Abr 2016 - Finalização da pesquisa, confirmação ou negação das hipóteses, 

desenvolvimento do relatório final, definição de outras linhas para futuras pesquisas. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES  

Até a presente etapa deste trabalho foi possível identificar, através da revisão 

bibliográfica, que os três principais formatos existentes no mercado são ePub, 

Enhanced eBook e App eBook. Verificou-se ainda um aumento na crítica dos 

estudiosos ao conceito único do livro digital o que já valida uma das nossas 

hipóteses iniciais, sobre a necessidade desta revisão do conceito. 
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