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WEB | www.historyEbook.org
DETALHES | Inclui cerca de
1.400 livros acadêmicos, dos
quais 300estão disponíveis
para impressãopor demanda

WEB | www.gutenberg-e.org
DETALHES | Publica cerca de
34monografias na área de hu-
manas por ano e concede prê-
mios àsmelhores
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ROBERTDARNTON
67anos,ProfessordeHistóriaEuropéianaUniversidadedePrinceton

VIDADIGITAL

Apesar de ser historiador – e
portantooqueosfrancesescha-
mamdepasséiste, semprevolta-
doaopassado–,oprofessorRo-
bert Darnton, da Universidade
de Princeton, nos Estados Uni-
dos, explica que "de vez em
quando bate o olho no retrovi-
sorecaptarelancesdo futuro.”
Darnton,quejápresidiuaAs-

sociação Histórica Americana,
éumdosmaioresdefensoresda
combinação de publicações di-
gitaleimpressa.EleestánoBra-
silondeparticiparádeumacon-
ferênciaorganizadapeloProje-
to Copesul Cultural, em Porto
Alegre, no dia 27 demarço.
Para oprofessor, as publica-

çõeseletrônicas têmvantagens
evidentes como acessibilidade
efacilidadedepesquisa.“Opre-
ço para desenvolver mecanis-
mosdebuscaeprogramarlinks
deverá cair na medida em que
bibliotecaseusuáriosaumenta-
remademandaporesses servi-
ços”, diz. Além disso, ele expli-
ca, já existem impressoras por
demanda que podem produzir
livros tradicionais a partir de
e-books(livroseletrônicos)efa-
cilitar leituras prolongadas.
“Práticascomoessavãomu-

daraindústriaeditorial incluin-
do impressão, estoque e distri-
buição”, diz ele.
Darntondefendeque,passa-

das as fases de entusiasmo utó-
pico e desilusão das publica-
ções eletrônicas, estamos en-
trandonumafasedepragmatis-
mo.“E-bookspodemincremen-
tar o livro tradicional. Nunca
me ocorreu que uma nova for-
madecomunicaçãosairiadain-
ternet, mas estou feliz que ela
esteja aqui.”
Darnton está escrevendo a

história do comércio de livros
na França durante o século
XVIII. O livro deve ser publica-
do parte em papel pela Oxford
University Press e parte na in-
ternet. “Nãose tratadoacúmu-
lo de dados, como uma nota de
rodapéelaborada”,diz.“Vouor-
ganizaro textoemcamadas co-
mo uma pirâmide em que o
cumeéo livro impresso, easca-
madas debaixo são monogra-
fias aprofundando temas cita-
dos no livro, dossiês em fran-
cês, transcrições interpretati-
vas de documentos, cópias de
cartas originais e assim por
diante.”
Para escrever esse livro,

Darnton conta que, desde 1965,
leu cerca de 50mil cartas origi-
nais de praticamente todos os

tipos de pessoas envolvidas no
comérciode livros na época, in-
cluindo autores, editores, im-
pressores,distribuidoreseven-
dedores,arquivadasemumape-
quena editora em Neuchâtel,
na Suíça. O professor explica
queacensura francesanosécu-
lo XVIII era severa e que os li-
vrosmaisousadosvinhamdelu-
gares que hoje são a Bélgica, a
Holanda e a Suíça.
Darntonvai descrever como

os livrosentravamclandestina-
mentenaFrança,apartirdavia-
gemde cincomeses de umven-
dedor ambulante em 1778. O
personagem é verídico e o pro-
fessor encontrou as cartas que
ele escreveu durante a viagem.
“Amaioriadascartasédepres-
taçãodecontas,mashámomen-
tosemqueelecontaquetevede
vender o cavalo e que passou
cinco dias viajando debaixo de
chuva. Divertido.”
Por causa do formato, o lei-

tor poderá ler o material tanto
na horizontal quanto na verti-
cal. “A beleza da nova tecnolo-
giaestáaí.Oleitorganhaautori-
dadeese tornaumcolaborador
ativo capaz de fazer associa-
ções diferentes das minhas”,
diz entusiasmado.
Contudo o entusiasmo dimi-

nui quando o professor comen-
taque estudantesdo outro lado

do mundo mandam pergun-
tas sobre o iluminismo por
e-mail. “Eles têm que estu-
darporcontaprópria.Àsve-
zes recebo e-mails extrema-
mente informais do tipo ‘oi
Bob’. Antigamente eu res-
pondiaatodos,hoje jánãodá
mais tempo.”
Apesar do entusiasmo

coma tecnologia e de ser au-
tor de projetos online, o pro-
fessor garante que sempre
haverá espaço para o livro
tradicional. “Olivro tempro-
vadoserumaferramentaex-
celente e não vai desapare-
cer.” Para ele, o livro é fácil
demanusear,resistente,con-
fortável,bonitoepermite rá-
pido acesso à informação,
sem depender de bateria ou
de conexão à internet.
Além disso, “quando to-

manotade informaçõescon-
tidas em livro, o pesquisador
passaporumprocessode in-
terpretação,entendimentoe
síntese”. Darnton mesmo
guarda suas anotações, cen-
tenas de cartões cuidadosa-
mente catalogados, em cer-
ca de 20 caixas de sapato em
seu escritório emPrinceton.
“Quando escrevo, coloco os
cartõesnamesaevouorgani-
zando as informações que
me interessam.”●
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E-LIVRO - “O leitorganhaautoridadeese tornaumcolaboradorativocapazde fazer associaçõesdiferentesdasminhas”,dizDarnton

Livrodigitaléo futurodaacademia

OprofessordaUniversidadede
Princeton Robert Darnton de-
fendeapublicaçãodemonogra-
fias online como a saída mais
saudávelparaacrisefinanceira
das editoras universitárias e a
reduçãodoorçamentoparamo-
nografiasnasbibliotecasnorte-
americanas.
Para ele, programas como

Gutenberg-e (www.guten-
berg-e.org) e History E-Book
(www.historyEbook.org) com-
batem o preconceito que ainda
existe nas universidades con-
tra monografias online. E defi-
nem os padrões para publica-
ções de alta qualidade.
SegundoDarnton, comoau-

mento do preço dos periódicos,
principalmente os científicos,
as bibliotecasdosEUA, que an-
tigamente dedicavam metade
do orçamento para monogra-
fias, agora investem de 10% a
20%do dinheiro disponível.
Se antes, toda a vez queuma

editora universitária decidisse
publicar uma monografia no
país ela poderia contar com a
vendade800cópiasparabiblio-

tecas, hoje o número caiu para
cerca de 200 exemplares.
Não é a toa que doutores re-

cém-formadostêmmaisdificul-
dade em publicar suas teses. E,
se não publicarem, eles não
crescemnaprofissão, ficames-
tagnados comoprofessores ad-
juntos ou palestrantes. “No ca-
so de história, uma disciplina
em que a crise da publicação
acadêmica é particularmente
aguda, a soluçãodoe-bookées-
pecialmente interessante.”
É nesse ponto que Darnton

identificanosprojetosdepubli-
cação de monografias online a
possibilidade de ajudar a nova
geração de doutores.
O Gutenberg-e – colabora-

ção da editora daUniversidade
de Columbia e da Associação
Histórica Americana com o
apoio da Fundação AndrewW.
Mellon–publicacercade34mo-
nografias por ano e premia as
melhores.
JáoHistoryE-book–colabo-

ração de mais de 75 editoras
com a biblioteca da faculdade
deMichigan – publica gratuita-

mente cercade 350 livros de al-
ta qualidade por ano na área de
humanas.
Esse projeto já inclui cerca

de 1.400 livros eletrônicos, dos
quais 300 estão disponíveis pa-
ra impressão por demanda.
Darnton diz que, embora es-

ses projetos estabeleçam pa-
drões altos, ainda é necessário
vencerbarreirasparaapopula-
rização da publicação através
de meios eletrônicos. E tam-
bémqueépreciso explorarme-
lhorousodesom,deimagemea
capacidade de permitir cami-
nhosnovosparaa leituradeum
texto em livros eletrônicos.
“Quando essas questões fo-

remresolvidas, o livro eletrôni-
co pode ser produzido e distri-
buído de maneira econômica,
reduzindo o custo de produção
paraeditoraseoespaçodepra-
teleira nas bibliotecas”, ponde-
ra o professor.
“Agorasó faltavencer opre-

conceitodoe-booknasuniversi-
dades. E veteranos como eu te-
mos um papel importante nes-
sa jornada.” ● C.V.L.
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