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Resumo 
o aparecimento dos e-books sup6e uma mudan<;a de comportamentos e habitos 

sociais no acto da leitura e no pr6prio acto de ler. 0 quotidiano exigente do nosso 
tempo imp6em-nos urn ritmo voraz do querer saber, a que as bibliotecas como 
divulgadoras do conhecimento humano tern que se adaptar e criar estruturas para 
esta nova concep<;ao de livro. 

Palavras-chave: E-books; Bibliotecas Digitais; Sociedade da Informac;iio; Direitos de 
autor 

1.INTRODU<;AO 

o conhecimento humano ao longo dos seculos foi transmitido atraves de 
suportes fisicos, que se materializaram atraves do codex e do livro impresso. Eles 
sao 0 "dep6sito" de uma tradi<;ao cultural e cientffica. A grande revolu<;ao na 
divulga<;ao do livro deveu-se a descoberta da imprensa por Gutenberg, com urn 
aumento substancial da produ<;ao livreira. 

Na nova era da globalidade e com 0 avan<;o das Tecnologias de Informa<;ao e 
Comunica<;ao (TIC's) que sao urn dos principais pilares da funda<;ao da Sociedade 
de Informac;iio, onde, esta devera assegurar a democraticidade, ou seja, 0 acesso a 
todos, a informa<;ao, incluindo tambem os cidadaos com necessidades especiais. A 
Sociedade de Informac;iio devera combater a info-exclusao, as desigualdades culturais, 
sociais e econ6micas, incentivando os cidadaos e as institui<;6es a usarem as redes 
electr6nicas, criando, por exemplo, bibliotecas digitais ou novas formas de difusao 
do patrim6nio cultural. 

A biblioteca digital ja e uma realidade. Hoje em dia sao ja milh6es e milh6es os 
documentos, livros e sobretudo artigos, disponiveis em rede. Cada dia aumenta a 
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quantidade de obras online, sejam transportadas ou de raiz, e a propensao para 0 

livro e para a biblioteca electr6nica e irreversivel. 
Nada mais publico, que um documento disponivel na Internet, onde qualquer 

pessoa, em qualquer parte do mundo, a qualquer hora 0 pode consultar, importar, 
citar, enviar por correio electr6nico, ou mesmo difundi-Io para uma lista de discussao. 

2. DO LIVRO IMPRESSO AO E-BOOK 

Com 0 ad vento da imprensa e 0 aparecimento do livro, tal como hoje 0 

conhecemos, desencadeou-se uma revolu<;ao no panorama comunicacional. A 
transfer en cia da informa<;ao passou da oralidade a escrita, fazendo reduzir 0 defice 
da nossa mem6ria e aumentar a circula<;ao da informa<;ao e do conhecimento, que 
sao os responsaveis pela nossa existencia. 

o aparecimento da Internet veio revolucionar 0 modo como as pessoas se 
comunicam, os pr6prios suportes foram sendo modificados e a omnipresen<;a do 
computador no nosso dia a dia e nas nossas actividades profissionais faz com que 
os documentos electr6nicos se multipliquem. Desta multiplica<;ao, editoras e autores 
un em esfor<;os para a "cria<;ao" de um novo tipo de livros: os e-books. 

o surgimento dos e-books veio revolucionar a difusao da cultura, comparavel a 
revolu<;ao da imprensa. Mas afinal 0 que e um e-book? Trata-se de um formato de 
ficheiro electr6nico disponivel para descarregar a partir da Web e que reproduz 0 

aspecto grafico de um livro em papel. Tem numero de paginas, margens, cabe<;alho 
e rodape, capa, indice, esta organizado como um livro tradicional. E ainda um 
dispositivo comparavel aos tao conhecidos PDA's. Estes dispositivos sao hardware 
desenvolvido por empresas, que tem por finalidade a leitura e 0 armazenamento. 

A pergunta que nos surge a seguir e: como se Ie um e-book? 
Teoricamente pode-se ler em qualquer computador com 0 SW (Semantic Web) 

adequado, ou utilizar os dispositivos de leitores de e-books com "ecrfis retro-iluminados, 
de tamanho semelhante ao de uma ptigina de liV1'o, que ate abrem ao meio mostrando duas 
ptiginas, com tamanho de caracteres, cor de fundo e contraste ajusttiveis./1 (Infoimagem, nQ 
33,2001). Estes mecanismos electr6nicos tem 0 potencial de alar gar as possibilidades 
que nos oferece um livro tradicional. A interac<;ao e tao diferente que mudara 0 

comportamento do utilizador, porque tem a possibilidade, de acordo com a sua 
experiencia e competencias, de eleger 0 seu pr6prio itinerario. 

o modo como utilizamos/lemos um e-book dista enormemente da maneira 
como lemos um livro tradicional, cuja ac<;ao unidireccional nao nos permite uma 
interac<;ao leitor /livro (Leitura nao sequencial). 

No quadro I, apresentam-se alguns dos indicadores a ter em conta quando se 
faz a compara<;ao entre 0 livro tradicional/ impresso e 0 e-book. 
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INDICA DO RES 

Informa~a o 

Linearidade 

Actu aliza~ao 

Mane io 

Espa ~o 

Acesso 

Acessorios 

Difusao 

LIVRO IMPRESSO 

Con templa informa,ao verba l e nao verba l, 
d iagra maticos, tipog raficos 

ho lograficos 

E linea r, embora 0 lei tor tenha a liberdade de 
sa ltar paginas, ad iantar-se na leitura e consu ltar 
s imu lta neamen te outras fontes de info rma,ao 

E mui to traba lhoso actua liza r a in fo rma,ao 

Pode ser dificil localizar urn dete rm inado conceito 

Req uer g randes espa,os de armazenamen to 

o acesso nao req uer de meios fisicos ad icionais 

Nao ineill i an ima,ao, video ou sons que 
en riq ue<;am a leitu ra 

Alto CllStO de difusao 

Impacto Eco\ogico Sen tido pouco am bien ta lista 

Conexao 

Divulga,ao 

Nao tern possibi lidad es de conexao, apenas as 
notas de rodape, e as refe rencias bibliog raficas 
disponiveis pelo alltor 

E d ific il principa lmen te para os p rincip iantes, 
requer, aiem disso, Lnversao de materia is, 
equi pa men tos 

E-BOOK 

Con templa informa,ao verbal e nao verba l, recursos diagramaticos, 
tipograficos e holograficos, som e videos 

Permite u ma leitura nao linear, ciclica e recursiva, que m uda 
d inamicamente de acordo com as necessidades do uti lizador 

Permi te actua liza,oes rapidas e efectivas 

Oferece faci lidades de pesquisa, que garante uma recupera,ao rapida e 
efectiva da informa,ao 

Requer po uco espa,o, algum a penas pa ra guard ar os C D's ou nenhu m 
se a in formac;ao estiver na Web 

Reqller me iDS fisicos adicionais: com p utador, Iinha telefonica Oll fibra 

optica 

Inelu i anima,oes, v id eo, som com a fina lidade de enriq llecer a leitura 

Facilid ades de div ulga,ao atraves da Web 

Sentido ambienta lista, ecologico, evi tando-se assim 0 gas to 
indiscriminado de papel 

Oferece Iim itadas possibilidad es de conexao atraves dos mu ltiplos 
enlaces: textos, videos, sons. 

E d e faci] pub lica,ao. AD ter acesso aDs mu lti p los po rta is d ispon ive is 
para a p ub lica,ao, e aD cumprir com os ind icativos da p ublica,ao, pode 
es tar dispon ive l aD publ ico em POllCO tempo. Nao req uer grandes 
inversoes de ma teria is, equipam ento e dinheiro. 

Quadro 1: Compara<;ao entre livro impresso e 0 e-book 
(Traduzido livremente de: El texto electr6nico : la desaparici6n de 10 impreso 

o la aparici6n de una nueva fuente de lectura? Lectura y Vida , 2002, p , 19) 

3. VANTAGENS/DESVANTAGENS DOS E-BOOKS 

Como afirma FIDALGO (1997, p. 2) "As bibliotecas, sofreram atraves dos seculos, 
mudanr;as conforme as relar;i5es de poder ou mesmo a representar;ao do conhecimento da 
sociedade". A representa<;ao do conhecimento tambem foi alterada corn 0 passar dos 
tempos. A capacidade de aceder electronicamente a documentos remotos, 
nomeadamente via bibliotecas digitais, significa ter a possibilidade de ler ern 
qualquer lugar e momento, utilizando as novas tecnologias da informa<;ao (NT!). 

UITI documento electr6nico tern a faculdade de incluir junto ao texto, sons e 
imagens, que poderao ser ern movimento. Face ao desenvolvimento do hardware e 
software deste tipo de dispositivos de leitura, os utilizadores podem permitir-se 
real<;ar, anotar, sublinhar e marcar paginas, tal como se faz num livro tradicional, 
alem de permitirem navegar dentro ou fora do livro, atraves de links conhecidos 
como hipertexto. 

Os e-books nao sao meras simula<;6es de livros tradicionais, sao sim, urn conjunto 
de texto(os), entrosado(s) de liga<;6es a outros textos que podem de imediato ser 
consultados. Urn texto formatado ern hipertexto e analogo a urn outro, corn notas de 
rod ape que podem ser consultadas de imediato por quem Ie urn livro. Segundo 
Fidalgo (1997, p. 4): 

"[. .. Jessas notas de rodape digitais, a que se acede mediante a activar;ao no texto 
principal da respectiva referencia, pod em ser textos independentes, armazenados em outros 

Lusiada. Direito. Porto n.Q 1 e 2 (2003) 505 



servidores, de maior au menor tamanho, podem ser um livro, um artigo, uma imagem, um 
sam, um video, que, par sua vez, podem tambem estar formatados em hipertexto e, assim, 
remeterem para outros livros, que poderrio eventualmente remeter para a primeiro livro./1 

Os dispositivos de leitores de e-books tern uma enorme capacidade de 
armazenamento de informac;ao, permitindo acumular dez, cern ou mais titulos, 
dependendo da capacidade da unidade de armazenamento, permitindo assim 
transportar num exemplar electronico 0 equivalente a estantes completas, anMogas 
em papel. A capacidade de memoria para a maioria dos dispositivos de leitores de 
e-books e expansivel. A inclusao de diciomirios nos dispositivos de leitores de e
books potencializam as suas capacidades. 

Quanto aos conteudos estes podem ser requisitados em bibliotecas digitais, 
comprados em editoras como por exemplo n NetLibrary, O'Reilly, Elsevier, Kluwer 
Academic, etc., carregados e prontos a ler em escassos minutos. 

Os dispositivos de leitura de e-books dao a possibilidade aos utilizadores de 
personalizarem 0 tamanho e tipo de letra que querem exibir nos seus ecras que sao 
retro-iluminados e ajustiveis permitindo aos utilizadores ler confortavelmente a noite. 

Como qualquer equipamento tambem estes podem estar sujeitos a estragos, os 
proprios e-books nao. Os e-books nao tern 0 perigo de amarelecimento do papel, paginas 
rasgadas, mofo, etc. Os conteudos de e-book sao imunes a este tipo de envelhecimento. 

No entanto, os dispositivos de leitura de e-books trazem consigo alguns 
problemas tecnicos e humanos, pois existem custos inerentes ao desenvolvimento 
do equipamento tecnologico que sera pago pelos utilizadores. A este custo acresce 
ainda 0 custo da aquisic;ao dos e-books que com normalidade sao mais baratos do 
que a versao em papel. 

Outro problema que se prende com a utilizac;ao / manipulac;ao dos e-books toca
se com 0 lado mais sensivel do ser hurnano. Desde crianc;as somos ensinados a folhear 
os livros, a rascunhar e a cheirar. Agora, com 0 aparecimento de run novo suporte, 
carecemos de urn tempo de adaptac;ao que variara de pessoa para pessoa. 

4. ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

A Sociedade da Informac;ao, tal como foi concebida, nao devera excluir ninguem, 
nomeadamente todo e qualquer cidadao com necessidades especiais. Os conteudos 
e as ferramentas criados devem permitir que estes cidadaos possam pertencer a 
essa sociedade e nao exclui-Ios, pelo que os obstaculos erguidos no formato de 
barreiras tecnologicas devem ser eliminados ou diminuidos. 

Sendo assim empresas e instituic;oes estao a reunir esforc;os para que as pessoas 
com necessidades especiais tenham 0 mesmo acesso a informac;ao. 

Os invisuais servem-se de computadores que leem livros de forma interactiva. 
Aqueles, com visao limitada podem ajustar 0 tamanho e tipo de letra ou a cor do 
monitor. 

Os deficientes motores podem manejar os dispositivos de leitura com 
mecanismos adaptados. 
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Tambem os mais jovens, que com normalidade gostam de ver televisao, interagir 
eOln 0 eomputador, jogar videogames, este tipo de dispositivo pode ser urn incentivo 
a leitura e ao estudo, estimulando-os atraves de imagens, anima<;ao e som. Ha 
dispositivos de leitura que of ere cern uma aventura multimedia. 

5. A INTEGRA~AO DE E-BOOKS NOS SERVI~OS DA BIBLIOTECA 

Vma das grandes mudan<;as que se pode verificar nas bibliotecas e a 
implementa<;ao nos seus servi<;os 0 uso de e-books. Este tipo de servi<;os oferece 
vantagens para as bibliotecas, quer a nivel de recursos humanos, quer a myel de 
recurs os materiais. As principais preocupa<;5es dos profissionais de informa<;ao, e 
a integra<;ao dos e-books nas biblioteeas, em virtude de estes fugirem aos formatos 
adoptados. Estes nao sao objectos fisicos, podendo, nao se adaptarem aos modelos 
tradicionais de aquisi<;ao, cataloga<;ao e circula<;ao ja existentes. 

Para isso tern que haver uma mudan<;a comportamental e cultural, tentando 
incutir aos utilizadores e aos pr6prios funcionarios uma atitude mais aproximada 
da realidade, porque 0 fen6meno da publica<;ao electr6nica esta estritamente ligado 
a socializa<;ao do uso do computador e das tecnologias da informa<;ao. 

6. AQUISI~Ao DE E-BOOKS 

No processo de aquisi<;ao de e-books, os bibliotecarios deverao fazer pesquisa 
na Internet das diferentes distribuidoras ou editoras e, a posteriori fazer a marca<;ao 
dos livros que interessam. Estes livros poderao ser descarregados directamente 
para 0 nosso servidor ou enviados por e-mail a biblioteca. 

Deste modo as bibliotecas podem permitir-se erescer em numero de volumes, 
sem ter que realizar calculos de espa<;o em estantes, no entanto, ter-se-ia que pensar 
em ampliar a capacidade de armazenamento do computador. 

7. CATALOGA~AO DE E-BOOKS 

A cataloga<;ao nao e muito diferente da cataloga<;ao que se realiza nos formatos 
impressos. Introduz-se 0 registo no cataIogo da biblioteca, identificando-o como urn 
texto em formato electr6nico nas etiquetas Marc, aplicando 0 URL do livro. 

A empresa Netlibrary e uma distribuidora de e-books, distribuindo tambem os 
registos MARC, 0 que vern facilitar em muito 0 servi<;o de cataloga<;ao. 

Basicamente aparecera 0 tipo de formato nalgumas etiquetas e com c6digos 
especiais dentro dos campos fixos do cabe<;alho: 
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Cabec;alho 06 m (computer file) 
Campos de controlo 007/00 c (computer file) 

007/01 r (remote) 
008/26 j (online system of service) 

245 .. $1 Livro electr6nico 
516 Texto electr6nico 
538 Disponivel na Internet (se esta disponivel na Internet) 
650 .. $I Livro electr6nico 
856 URL do livro (se esta disponlvel na Internet) 
(Fonte: El uso cotidiano de los libros electr6nicos, 2001, p . 16) 

8. CIRCULA<;AO DE E-BOOKS 

Estes textos electr6nicos podem conviver nas bibliotecas com os outros, embora 
hajam vozes que dizem que no futuro nas bibliotecas ira haver somente text os 
electr6nicos, para que os utilizadores os possam ler nos seus pr6prios leitores de e
books. 

Como estes sao arquivos electr6nicos os utilizadores podem descarrega-los 
directamente desde 0 catalogo da Biblioteca em qualquer parte, sem estar fisicamente 
na Biblioteca, fazendo assim a requisic;ao domiciliaria e a sua posterior entrega. 0 
processo de leitura ira implicar a utilizac;ao de software compativel, seja em que 
sistema operativo for. A cada livro electr6nico emprestado, 0 computador gera urn 
certificado encriptado e ao mesmo tempo os utilizadores terao informac;6es sobre 0 

periodo de emprestimo. 
Este certificado actuara como preventivo, para que 0 e-book nao possa ser copiado 

ou impresso. No final do periodo de emprestimo 0 certificado anula-se e 0 e-book 
desaparecera do leitor de e-books ou do computador. 

o catalogo da Biblioteca gerara automaticamente uma c6pia desse livro para 
ser nova mente emprestado. Urn m6dulo no sistema de circulac;ao pode mandar 
avisos por e-mail de que 0 livro esta acessivel para emprestimo. 

Vantagens: 
• Nao haveria atrasos nos emprestimos para a Biblioteca nem para outro 

utilizador; 
• Nao se enviariam redamac;6es; 
• Nao haveria multas; 
• 0 livro nao precisaria de devolver fisicamente; 
• Nao precisaria de se colocar nas estantes; 
• Nao precis aria de se retirar de urn dep6sito. 
• As pesquisas bibliogrMicas potenciar-se-iam realizando-se com palavras

chave dentro de urn grupo de livros electr6nicos, ajudando assim os servic;os de 
referencia a encontrar a informac;ao. 

Os e-books melhorariam a gestao bibliotecaria no seu aspecto econ6mico, porque: 
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• Os livros em suporte impresso sao mais caros que em suporte electr6nico; 
• Os e-booles nao se deterioram como urn livro impresso; 
• Existem substanciais ganhos de tempo e de dinheiro no processo de 

aquisic;ao; 
• Ganho de espac;o fisico de locais e estantes; 
• Nao precis am de inventario; 
• Expurgo; 
• Substituir livros perdidos ou danificados; 
• Ordenac;ao constante nas estantes. 

Desvantagens na implementa~ao de e-books nos servi~os da Biblioteca 
• No inicio da integrac;ao de livros electr6nicos nos servic;os da biblioteca 

acarreta urn consumo de tempo e de dinheiro; 
• 0 desenvolvimento deste novo modelo para a aquisic;ao e circulac;ao nao 

sera facil e seguramente caro; 
• Formac;ao de pessoal; 
• Aquisic;ao de novos recursos materiais; 
• Ampliac;ao da capacidade de armazenamento do disco rigido do computador. 
• Diminuic;ao de visitas de utilizadores, apenas virtualmente; 
• Diminuic;ao dos recursos humanos; 
A biblioteca tambem devera analisar se a inversao para a implementac;ao deste 

modelo, sup6em uma mais-valia aos servic;os, ou simplesmente e 0 mesmo servic;o, 
mas com urn novo formato? 

Alem disso os habitos e costumes dos utilizadores e do pessoal que trabalha 
na biblioteca, pode provo car uma ruptura com os novos formatos. Se a compra de e
booles tende a crescer em detrimento do suporte impresso, podera desencadear uma 
perda de utilizadores e ainda uma dualidade de canais, ou seja, entrar-se em guerra 
com editoras, distribuidoras, livrarias, etc. 

9. CIRCULA<;AO DE DISPOSITIVOS DE LEITORES DE E-BOOKS 

A resposta inicial de dispor aos utilizadores da biblioteca de urn acesso aos e
booles foi por em circulac;ao leitores desses mesmos livros. Os leitores de e-booles 
carregam-se com urn numero pretendido de textos electr6nicos. Se urn utilizador 
quiser ler urn determinado livro, 0 registo do catalogo dirigi-lo-a ao mostrador onde 
se the empreste urn dispositivo de leitura de e-booles. Este dispositivo de leitura tera 
urn periodo de emprestimo como qualquer outro exemplar que possa ser emprestado 
e 0 utilizador devera devolver 0 aparelho no final desse periodo. 0 utilizador nao 
pod era descarregar livros pessoalmente no leitor de e-booles ou copiar 0 texto de 
outro leitor de e-booles ou imprimi-los. 

Ao por em circulac;ao os dispositivos de leitura de e-booles previa mente 
carregados podera ser uma soluc;ao a curto prazo para 0 problema de como integrar 
os e-booles na biblioteca. Ao fazer circular os dispositivos de leitura de e-booles as 
bibliotecas tern que dispor do texto e dos leitores e-booles. Este tipo de mercado ainda 
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e deficiente, embora haja algumas empresas que vend em e optimizam os leitores de 
e-books. 

o Massachusetts Institute of Technology (MIT) esta a desenvolver urn tipo de 
papel electr6nico, que sao uns ecras ultra-finos da grossura de uma cartolina, 
completmnente flexivel e enrol ave 1 com as dimens6es e a forma de urn livro (~ 
Iwww.eink.com ) 

http://www.skymall . com/webapp/ 
skystore ?process=prodN a v &action =store View&vid =76466865 

http://www.lib.rochester.edu/main/ebooks/devices/devices.htm 
http://www.gemstar-ebook.com/cgi-bin/WebObjects I eBookstore 
Urn dos exemplos de modelos de dispositivos de leitores de e-books que estao 

disponiveis para venda: 

Gemstar GEBl150 

Caracterfsticas: 
• Dicionario incorporado 
• Fontes de tamanhos variaveis 
• Marcac;ao de paginas, anotar, sublinhar 
• Todo 0 texto pesquisavel 
• Orientac;ao da pagina alteravel 
• Ajuste de luminosidade do ecra 
Especificac;6es: 
• Peso: 180z. 
• Ecra: 5" x 7.5" x 1.5" grayscale LCD touch screen 
• Capacidade de armazenamento: 8MB 
• Bateria recarregavel depois de 20 horas de uso 
• Download content: via built-in 33.6Kbps modem or USB port 

http://www.lib.rochester.edu/main/ebooks/++devices/device21.htm 

10. EMPRESTIMO INTERBIBLIOTECARIO 

Se as bibliotecas colocassem os titulos que possuem em formato electr6nico 
nos seus servidores Web, 0 emprestimo interbibliotecario seria possivel de imediato. 
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As vantagens seriam as mesmas apontadas na circula<;ao de documentos. 
As aquisi<;5es com base na politica de coopera<;ao entre bibliotecas seriam 

possiveis. Estes livros poderiam ser mostrados num servidor Web central e cada 
biblioteca membro poderia des carre gar os titulos quando precisasse. 

11. NORMALIZA~AO DE FORMATOS DE E-BOOKS: 

A formata<;ao de e-books e obrigat6ria. A Open eBooks F6rum e urn organismo 
formado por profissionais da industria de e-books, representantes de editoras, autores 
e utilizadores de diferentes paises. A sua fun<;ao e criar e manter urn standard que 
possibilitem 0 uso generalizado de hardware, software e forma to textual de e-books. 

A nlvel de hardware, a tendencia crescente e a fusao de capacidades (PDA + 
telem6vel + Windows + SW Reader + CPS) 

12. DIREITOS DE AUTOR NO MUNDO DIGITAL 

o problema dos direitos de autor e de reprodu<;ao (copyright) coloca-se com 
maior acuidade no universo digital enquanto meio de fadl manipula<;ao de 
documentos. Os diferentes direitos que estao em causa prendem-se com 0 do autor, 
enquanto criador de conteudos, com 0 do circuito comercial que pretende ver os 
seus direitos igualmente protegidos, com 0 do utilizador que pretende aceder a 
informa<;ao e com quest5es de autenticidade e de fiabilidade no que concerne ao uso 
de fontes electr6nicas. 

Se por urn lado este tipo de publica<;ao permite reduzir drasticamente os custos 
associados a edi<;ao, distribui<;ao e comercializa<;ao das obras porque basta publica
las na Internet e cobrar pelas descargas. Se nao houver restri<;5es qualquer pessoa 
pode copiar e propagar 0 conteudo depois de feita a descarga. 0 receio de autores e 
editores e que venha a acontecer com as obras literarias 0 que sucedeu com a musica 
ap6s0 MP3 ... 

A norma EBX (Electronic Book Exchange) define a encriptaqiio dos conteudos e as 
formas de reproduqiio autorizadas (Infoimagem, nQ 33 2001) 

13. CONCLUSAO 

As possibilidades que oferece urn e-book sao gigantescas, e e de supor que haja 
uma mudan<;a nos habitos da sociedade e na forma em como 0 conhecimento chega 
ate n6s. 

Depende de n6s que estes utensilios continuem a ser a versao digital do livro 
tradicional ou que consigamos retirar-lhe 0 maior rendimento e aproveitamento do 
que aos seus antecessores, criando novos servi<;os e expressando 0 seu potencial. 
Converte-lo num livro vivo, criando novos tipos de publica<;5es, tais como webzines, 
novelas interactivas, com anima<;ao e ten tar que nunca seja 0 mesmo. Muita gente 
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afirma que se trata de uma revolw:;ao, mas nao, trata-se de uma realidade com urn 
grande avan<:;o nestes ultimos anos. 

E de esperar que os documentos em papel continuem a ser us ados e que a 
surgimento do e-book nao pressuponha a morte do livro impresso, porque para alem 
de terem fun<:;5es diferentes - por exemplo, quando se estuda pela primeira vez urn 
assunto, como acontece nas universidades, os livros impressos sao muito 
pretendidos, enquanto se, se quiser saber dos ultimos avan<:;os numa determinada 
area do saber, as pesquisas realizam-se na Internet e em revistas online. Tern que se 
ter em aten<:;ao as necessidades dos clientes, pois elas variam de dia para dia e e 
imperio so urn canal onde a informa<:;ao flua livremente e com celeridade. 

Por outro lado, ha ainda urn conjunto de necessidades de caracter emotivo (0 
desfolhar do papel, 0 toque, 0 cheiro) que complementam 0 prazer de ler que urn e
books nao permite. De uma forma ligeira, 0 formato do e-book esta mais ligado a urn 
segmento do trabalho, enquanto que 0 livro tradicional se coaduna com 0 mercado 
de lazer: sao duas faces de uma mesma moeda - a moeda dos conteudos. 
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