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mostra um monge medieval em dificul-
dade para usar uma nova tecnologia,
uma coisa chamada "livro". Ele pede aju-
da ao sujeito do suporte para guiá-lo.
"Comparado ao pergaminho", reclama
o monge, "demora mais para virar as
páginas..." E assim por diante. Talvez
seja mais engraçado em norueguês.

Mas eu sei como o monge se sente,
porque na minha mesa está o candidato
a sucessor do livro. Chama-se Sony Rea-
der e foi criado para fazer pelo livro o
que o iPod fez pela música: conduzi-lo,
saltitante, ao paraíso do consumo portá-
til digital. O Reader é um objeto relu-
zente e elegante - quase dá para sentir
sua aspiração a ares literários. Embora
seja ligeiramente menor e mais fino do

que Um livro padrão, um Sony Reader
tem capacidade para armazenar cerca
de 80 romances médios.

O Reader é uma expressão tangível de
uma espécie de destino manifesto tecno-
lógico. Praticamente todos no mundo do
entretenimento e da tecnologia acreditam
que o destino de todas as mídias é aban-
donar seu passado analógico. Os jornais
viram websites, as fotos viram JPEGs e
as músicas se transformam em MP3s.
Mas o que esse grande despertar digital
significa para o livro? Para descobrir, eu,
a única pessoa nos EUA que não havia
lido Khaled Hosseini, baixei o romance
O caçador de pipas no Sony Reader.

É sabidamente difícil ler grandes
quantidades de texto numa tela eletrôni-

ca, então o Reader tem uma tela mais
suave e fosca, com menos brilho. O con-
traste é fraco, mas ele não faz você achar
que suas retinas estão descascando. Se
seus olhos estão cansados, como os meus,
dá até para apertar um botão no Sony
Reader e aumentar o tamanho do texto.

Mas não dá para fazer buscas no tex-
to e isso é uma decepção, já que essa
possibilidade é uma das principais ra-
zões para digitalizar um livro. O Google
está gastando uma fortuna para escanear
milhões de livros de bibliotecas, porque,
para o olho-que-tudo-vê do Google, os
livros são um modo ineficiente de arma-
zenar informação. Isso não significa que
os livros sejam obsoletos. É possível usar
o Google para encontrar uma informa-
ção valiosa dentro de um livro, mas nun-
ca para ler um livro inteiro na tela do
computador. O Sony Reader também
não vai substituir o humilde livro em
breve. Só para baixar O caçador de pipas
no Reader, eu tive de carregá-lo, encon-
trar um computador que rodava o Win-
dows XP - usamos Mac por aqui -, en-
tender uma mensagem de erro cifrada e
atualizar alguns softwares. A demora de

meio segundo quan-
do você aperta o bo-
tão para virar a pági-
na acaba se tornan-
do profundamente ir-
ritante e não dá para
fazer anotações nas
margens virtuais.
Nem dá para jogá-lo
do outro lado da sa-

la, caso o conteúdo desagrade, já que
ele custa US$ 350.

No mínimo, o Reader nos lembra que,
cinco séculos e meio após o lançamento
de sua versão l .0, o livro é uma tecnolo-
gia da informação surpreendentemente
robusta. Certo, sua memória é relativa-
mente minúscula - um romance eqüiva-
le a menos de um megabyte. Mas ele
não precisa ser carregado e nunca que-
bra. Sua interface é rápida e intuitiva-
mente navegável. O pergaminho não teve
a menor chance.
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