
escritor italiano Umberto Eco é
um entusiasmado estudioso do er-
ro. "Sou fascinado pelo erro, pela
má-fé e pela estupidez", diz. Já es-

creveu um livro, "A Guerra do Falso", inédito
no Brasil, dedicado aos museus americanos
de reproduções de obras de arte. Criou, com
"Os Limites da Interpretação", uma teoria
da falsificação. Baudolino, um de seus per-
sonagens mais célebres, é um sofisticado
falsário. O erro sempre aponta para algo
que não devemos esquecer.

Entre as obsessões de Eco está o combate a
uma das mais celebradas falsificações de
nossos dias: aquela que, cheia de argumen-
tos e certezas, anuncia a morte do livro. A
disseminação do computador, desdobrada
agora nos livros eletrônicos, é o argumento
principal dos que desempenham o papel de
coveiros. Umberto Eco crê, ao contrário, que
a informática e o avanço tecnológico nos
trouxeram de volta à era alfabética. "Se um
dia acreditamos ter entrado na civilização
das imagens, eis que o computador nos rein-
troduz na Galáxia de Gutemberg", argumen-
ta. Já que, com o advento do computador e
da web, "todo mundo vê-se obrigado a ler".

Eco defende sua tese com ênfase em
"Não Contem com o Fim dos Livros", longo
diálogo com o escritor e ensaísta francês
Jean-Claude Carrière (organização e me-
diação de Jean-Philippe de Tonnac, tradu-
ção de André Telles, Record, 272 págs., R$
39,00). Os que apostam na morte dos livros
— seja como um sinal da era das imagens,
seja como uma oportunidade de novos ne-
gócios — devem colocar suas barbas de
molho, os dois alertam. Por um motivo
simples: o livro não vai morrer.

Eco observa que o livro é como a colher, o
martelo, a roda ou a tesoura. Instrumentos
que, uma vez inventados, não podemos
aprimorar. "Você não pode fazer uma co-
lher melhor que uma colher", diz. Do mes-
mo modo, e para o mesmo uso, não pode-
mos fazer algo melhor que o próprio livro.
Ao longo dos séculos, muitos se esforçaram
para matar o livro. Censura, ignorância, im-
becilidade, inquisição, negligência, incên-
dio são, apenas, alguns de seus inimigos,
lembra o prefaciador Jean-Philippe de Ton-
nac. Muita coisa, por certo, se perdeu, o que
leva Tonnac a construir uma sedutora tese
sobre a cultura. "A cultura é muito precisa-

mente o que resta quando tudo foi esqueci-
do." O livro é o guardião desse grande resto
que nos constitui.

Eco sempre diz que o homem é metade
génio, metade imbecil. Os livros não pode-
riam escapar desse destino e por isso sua
história também é, muitas vezes, lamentá-
vel e cheia de impurezas. Nada de glorificar
o livro, nada de elevá-lo acima das contin-
gências humanas. Como qualquer artefato
humano, ele tem uma história oscilante e
pode, com a mesma facilidade com que nos
eleva, também nos enganar e afundar.

Feita essa ressalva, e ainda assim, o livro
não morrerá, Eco e Carrière garantem. Não
podemos usar um computador sem saber
ler e escrever, eles lembram. Para Eco, a es-
crita é "um prolongamento da mão e, nesse
sentido, é quase biológica". Ele medita:
"Quando você inventa uma coisa dessas,
não pode mais dar para trás".

A escrita sempre terá seus lapsos, nenhu-
ma tecnologia a livrará deles. Essa condição
invade até mesmo o universo dos livros sa-
grados. Muitos especialistas acreditam que
existiu um "Evangelho" original, conhecido
com "Q."—evangelho-fonte, batizado a par-
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tir da palavra alemã "Quelle". As primeiras
palavras de Buda só foram transcritas em "O
Sermão de Benares", trabalho de um discí-
pulo, Ananda. A cultura é cheia de lapsos,
ausência e furos. Muita coisa boa—mas tam-
bém muita coisa ruim — se perdeu e se per-
derá. Nem o computador, que parece tão
preciso e poderoso, nos serve de garantia.

É verdade, eles admitem, a velocidade
tecnológica transforma nossos hábitos
mentais. "Foi preciso quase um século para
as galinhas aprenderem a não atravessar a
rua", Eco recorda. "A espécie terminou por
se adaptar às novas condições de circula-
ção." Mas nós, humanos, não dispomos des-
se tempo. Nos filmes de ação americanos de
hoje, nenhum plano deve durar mais de três
segundos, ele lembra. O mundo contempo-
râneo não admite a lentidão.

Sim, agora temos o e-book — mais ágil,
mais rápido, mais limpo. A partir dessa notá-
vel invenção, passamos, porém, a vaticinar a
morte do livro. Ocorre que "a grande quali-
dade do futuro é ser perpetuamente surpre-
endente", lembra Carrière. O futuro não pro-
cede do conhecido, mas do desconhecido.
Não é uma repetição, mas uma revelação.

Matar o livro por antecedência, como um as-
sassino que acredita que basta planejar uma
morte para que ela aconteça, é, em conse-
quência, inútil. Inútil e estúpido.

O próprio passado não é bem o que pen-
samos. Imaginamos, por exemplo, que o
século XIX foi muito mais lento que o nos-
so. Um dia, visitando a biblioteca de José
Mindlin, em São Paulo, Jean-Claude Carriè-
re teve a chance de ver uma edição de "Os
Miseráveis", de Victor Hugo, publicada e
impressa no Rio, em português, em 1862.
Isto é, no mesmo ano em que o livro foi pu-
blicado em Paris, só dois meses depois! O
ensaísta descobriu, então, que, enquanto
Hugo escrevia, Hetzel, seu editor, despa-
chava o livro, capítulo após capítulo, aos
editores estrangeiros. A rapidez de sua pri-
meira tradução brasileira ultrapassa a velo-
cidade dos atuais best-sellers. "Às vezes é
útil relativizar nossas pretensas proezas
técnicas", Carrière sugere.

Muito de nosso mundo virtual foi, de
certa forma sutil, antecipado pelos clássi-
cos. Carrière cita o exemplo da "Eneida",
em que Virgílio, no famoso "Livro VI", já
descia não só ao inferno, mas a algo que se

assemelhava ao mundo virtual. "Todos os
personagens com que você se depara nesse
mundo foram alguém ou têm a possibili-
dade de ser alguém um dia", ele rememora.
"Como se Virgílio tivesse tido a intuição
das tecnologias de que nos vangloriamos."
Se for assim, nada mais fizemos do que
cumprir suas profecias. O computador,
quem sabe, começou com Virgílio!

No mundo de hoje, mais do que as supos-
tas ameaças ao livro, o que mais impressio-
na Carrière é "a completa extinção do pre-
sente". De um lado, vivemos obcecados pelo
futuro — que é sempre incerto. De outro, "o
passado nos alcança a toda velocidade". En-
tre o futuro e o passado, o presente se estrei-
ta, se comprime, é quase nada. Mais do que
a possibilidade do fim do livro, Carrière se
assombra com o fim do presente. Pergunta:
"Onde enfiaram o presente? O maravilhoso
momento que estamos vivendo e que diver-
sos conspiradores tentam nos roubar?"

O grande problema trazido pela web, en-
tendem os dois amigos, é uma inundação
de detalhes e de caminhos, que nos afogam,
sem que tenhamos como filtrá-los. Cada pá-
gina da web nos lança em um desfiladeiro.

Para Eco, o livro é
como a colher, o
martelo, a roda ou a
tesoura, instrumentos
que, uma vez
inventados, não
podemos aprimorar:
"Você não pode fazer
uma colher melhor
que uma colher", diz



Cada vez mais, precisamos decidir o que ler
— precisamos escolher. Nesse aspecto, o li-
vro ganha ainda mais importância. Em um
mundo acelerado e atulhado, impõe-se a
necessidade de uma "edição do presente".
Carrière compara a web ao panteão dos
deuses hindus, com suas 36 mil divindades
principais. Para se movimentar nessa teia de
deuses, e embora compartilhem as mesmas
crenças, cada indiano elege suas divindades
prediletas. Diante da tela do computador,
precisamos fazer o mesmo. Nesse aspecto, o
livro é nosso melhor parceiro.

Bibliófilos apaixonados, Eco e Carrière
têm seus sonhos impossíveis. Eco, por exem-
plo, gostaria de encontrar outro exemplar
da "Bíblia" de Gutemberg. Também gostaria
de ter em sua biblioteca as tragédias gregas
perdidas que Aristóteles cita na "Poética" e
que, se descobertas, poderiam colocar em
risco, quem sabe, reputações respeitáveis co-
mo as de Sófocles e de Euripides. Já Carrière
diz que subiria nas nuvens caso descobrisse
um códice maia desconhecido. Ambos se es-
pelham em Paul Pelliot, o explorador e lin-
guista francês que, em 1911, descobriu, em
uma caverna, 70 mil manuscritos do século
X. Hoje eles formam o acervo Pelliot na Bi-
blioteca Nacional de Paris.

Por que alguns livros sobrevivem e outros
não? Quantos grandes autores existiram a
respeito dos quais nada sabemos? Muitas
vezes, grandes livros estão bem ao nosso la-
do, mas somos incapazes de vê-los. "Cada
leitura modifica o livro, assim como os
acontecimentos que atravessamos", Carriè-
re comenta. Semanas antes da conversa
com Eco, ele abrira o "Quixote" em sua últi-
ma parte, a que é menos lida. Nela, Sancho,
de volta para casa, diz uma frase espantosa:
"Em lugar nenhum encontramos a acolhida
almejada por nosso infortúnio". Resume
Carrière: "Atualidade de um grande livro:
nós o abrimos, ele nos fala de nós". Não pre-
cisamos de mais nada.

Flaubert dizia, nos lembram os dois ami-
gos, que a burrice é querer concluir. Um-
berto Eco sugere: "A burrice é uma forma
de administrar a estupidez com orgulho e
assiduidade". Afirma Carrière que o imbe-
cil pode chegar por si mesmo a soluções
peremptórias e impressionantes. "Ele quer
encerrar para sempre uma determinada
questão." Esta é a única garantia que o livro
nos dá: questões não podem ser encerra-
das sem se converter em tolices. Os que
perguntam se o livro vai morrer buscam
uma resposta que encerre a pergunta, que
a extermine e liquide. Eles, sim, pretendem
matar o livro.

Darnton, que já atuou
como repórter e
editor e hoje dirige
as bibliotecas
da Universidade
Harvard, envolvida
no amplo projeto de
digitalização de
acervos liderado
pelo Google: aposta
na coexistência do
meio digital e
do meio impresso

O admirável livro novo
Josélia Aguiar
Para o Valor de São Paulo

queles que acompanham o deba-
te sobre o futuro do livro no mun-
do digital vão encontrar pouca
coisa nova na obra de Robert

Darnton lançada neste mês pela Compa-
nhia das Letras. E não há aqui nenhum de-
mérito. Darnton é um dos mais importantes
intelectuais do campo académico — "uma
floresta tropical", como costuma dizer —
denominado de história do livro e da leitu-
ra. Suas ideias sobre o tema tornaram-se co-
nhecidas na última década, depois que es-
creveu artigos, fez palestras e deu entrevis-
tas que circularam bastante. Em "A Questão
dos Livros" reúnem-se, aliás, com pequenas
modificações, ensaios seus já publicados. As
ideias não são novas porque eleja as divul-
gou com competência.

Para quem não é da área ou acaba de in-
gressar nela, o livro servirá como ótima intro-
dução. Tem clareza, erudição e certo humor:
equilíbrio que só alcançam "scholars" como
Darnton, acostumados a lidar com o grande
público e não apenas com seus pares. À sua
biografia acrescente-se que é filho de jorna-
listas, é ex-repórter, teve atuação eventual co-
mo editor e hoje dirige o conjunto de biblio-
tecas da Universidade Harvard, instituição
envolvida no amplo projeto de digitalização
de acervos liderado pelo Google. Ou seja,
questões como papel versus digital, acervos
on-line e tradicionais, crise e reinvenção de
jornais, editoras e bibliotecas são tratadas
não apenas como seu observador, mas tam-
bém como executor. O que o leva a ser identi-
ficado como entusiasta do mundo digital,
quando, porém, costuma apresentar impas-
ses, complexos e inquietantes, tantos quan-
tos seria capaz um pessimista.

E quais são, afinal, suas ideias e esses impas-
ses? Darnton argumenta que uma mídia nova

u não leva outra à extinção — a fotografia não eli-
minou a pintura; a televisão não acabou com o
rádio. Diz que o meio digital tem vantagens —
permitir o acesso a um acervo inigualável —, mas
o impresso também tem as suas—portabilidade
e durabilidade insuperáveis até agora. Sua apos-
ta é na coexistência de ambos. Quanto aos im-
passes, os que parecem mais urgentes e exigem,
em suas palavras, "engajamento quanto antes":
o provável e perigoso monopólio do Google so-
bre esse gigantesco conteúdo on-line e a necessi-
dade de elaborar rentável plano de negócios pa-
ra as bibliotecas, guardiãs do documento em
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seu estado físico, papel que é preciso manter.
As divagações sobre o futuro do livro ocu-

pam a primeira parte da obra. A segunda e a
terceira têm ensaios mais centrados no passa-
do e no presente da pesquisa científica, na pro-
dução e na difusão do conhecimento, no mo-
do como leitura e livro representam uma épo-
ca e, por isso mesmo, mudam constantemente
de feição. Talvez sejam temas que interessem a
um público mais restrito, mas neles o leitor en-
contrará as histórias mais saborosas, as melho-
res surpresas, aquilo que não lê no dia a dia do
noticiário: quanto um mesmo livro, o "First Fo-
lio", que reuniu pela primeira vez as obras de
Shakespeare, mudava de edição em edição; o
pirateamento que Voltaire fazia dos próprios
livros e como justificava a prática; os jornais
que mentiam acintosamente nos Estados Uni-
dos do século XVTII, em prol da liberdade; a ne-
cessidade de inventar a bibliografia como
campo de pesquisa e as peculiaridades do gé-
nero denominado de "livro de notas" ("com-
monplace book", no inglês), hoje incomum.

Com essas tantas anedotas e reflexões,
Darnton quer nos dizer que a informação
nunca foi algo estável ou inquestionável, este-
ja em jornal, livro, arquivo ou tela de compu-
tador —e é bobagem pensar que só agora per-
deremos seu controle. Com essa compreensão
de como funcionam as coisas, diz, será possí-
vel aprender a ler melhor tanto os jornais diá-
rios quantos os velhos livros. Que assim seja.

"A Questão dos Livros - Passado, Presente e
Futuro". Robert Darnton. Trad: Daniel Pellizzari.
Companhia das Letras, 232 págs., R$ 42,50 •
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