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'É absurdo dizer que o livro está morrendo', diz editor da Penguin
Makinson destacou que neste ano 1 milhão de exemplares serão impressos.
Executivo debateu futuro do livro com Robert Darnton em mesa na Flip.
Do G1, em Parati
imprimir

Robert Darnton, da biblioteca de Harvard, e John
Makinson, da editora Penguin, em mesa realizada
na Flip na manhã desta sexta-feira (6).
(Foto: Reprodução)
A discussão sobre o futuro dos livros, que fechou a segunda noite da Flip nesta quinta-feira (5), foi retomada na manhã desta sexta pelos
historiadores Robert Darnton e John Makinson. Na mesa "O livro: capítulo 2", mediada por Cristiane Costa, eles fizeram um balanço das novas
tecnologias ligadas ao livro e sugeriram que estamos vivendo uma nova era, com a emergência da "quarta tela" dos tablets e e-readers - após as
telas da televisão, do computador e do celular.
Antes do início do debate, foi exibido um vídeo cômico sobre a chegada do códex em substituição aos rolos de papiros, cinco séculos atrás, num
paralelo com a transição que vivemos hoje.
O debate foi interessantíssmo para qualquer pessoa interessada no futuro do livro num mundo crescentemente digital. "Somente este ano 1 milhão
de livros serão impressos no mundo, então, de certa forma, é absurdo dizer que o livro está morrendo", lembrou Makinson, o convidado mais
otimista. "Da mesma forma que a televisão não matou o rádio, acredito que o livro digital e o livro impresso serão complementares. Mas é inegável
que o negócio das livrarias físicas está em declínio, não somente pela ameaça representada pelo livro eletrônico, mas também pelas vendas online
de empresas como a Amazon."
Privatização do saber
Darnton se mostrou mais apreensivo, sobretudo com o processo em curso de privatização de um patrimônio universal, por meio da digitalização de
bilbiotecas inteiras por empresas privadas, como o Google, que já disponiblizou 2 milhões de títulos em domínio público para acesso grátis, mas
pretende cobrar pelo acesso a outros livros digitalizados:
"Eu admiro o Google, que em 20 anos revolucinou a forma de processarmos informações, mas ao mesmo tempo ele representa uma ameaça.
Quando livros da Biblioteca de Harvard são vendidos em forma digital, o saber está sendo privatizado."
Darnton e Makinson também falaram do risco de a indústria editorial sofrer um colapso semelhante ao da indústria fonográfica. E abordaram outra
consequência do Google:
“Meus alunos fazem uma busca e caem de paraquedas no meio de um livro. A leitura lenta de um livro, de ponta a ponta, está sendo substituído
por uma nova forma de leitura, e algo importante se perde aí."
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Ainda hoje
Na próxima mesa, às 12h, Alberto Costa e Silva, Maria Lúcia Pallares-Burke e Ângela Alonso discutem Gilberto Freyre para além de sua obra
mais famosa, "Casa Grande & Senzala", já bastante debatida na Flip. Em seguida, às 15h, William Boyd e Pauline Melville falam de literatura
pós-colonial.
Outros destaques do dia incluem o debate entre o escritor israelense A.B. Yehoshoua com a iraniana Azar Nafisi, às 17h15, e a aguardada fala de
Salman Rushdie, autor do (im)popular "Versos satânicos", livro lançado no final dos anos 80 que fez com que a cabeça do escritor fosse
literalmente pedida pelo aiatolá Khomehini.
O G1 transmite todos os debates da Tenda dos Autores até o final da Flip, no próximo domingo. As palestras podem ser acompanhadas em
português ou em inglês e comentadas em tempo real no Twitter pela equipe do G1 através da hashtag #g1naflip.
Links Patrocinados
More em Campo Grande

Apto. no Melhor do Bairro. 2 e 3 Quartos, Lazer Único na Região
Atlantispark.com.br
Livro Crepúsculo

Compre um dos livros mais lidos na atualidade pelo menor preço!
JaCotei.livrariasaraiva.com.br
Livraria Cultura

Mais de 3 Milhões Títulos para Você Encontrar o Livro que Procura!
www.livrariacultura.com.br
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Gênero
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