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Foi lugar comum na última década do século XX dizer-se que o livro tinha os dias contados e que seria definitivamente substituído pelo CD-ROM e pela Internet. Era rara a revista de informática que não trouxesse um artigo de fundo sobre a questão, tendo-se até feito colóquios e encontros quer do âmbito da informática, quer do âmbito da edição, para discutir a questão. Desde logo se fixaram três grupos distintos:
O grupo dos que acreditavam que o fim do livro seria dentro de dez (estava-se em 1991, quando foi lançado o Windows 3.1) e que defendiam quase religiosamente as vantagens de substituir o suporte em papel, caro e pouco ecológico, pelo ecrã do computador.
O grupo dos que, não percebendo o que se estava realmente a passar a nível tecnológico, se mostravam receosos quanto ao futuro do livro e temiam verem-se de um momento para o outro num mundo desprovido desses preciosos objectos, imaginando o como poderiam, nessa altura, conseguir sobreviver sem eles, tanta era a dependência, ora pelo prazer da leitura, ora pela base de trabalho que os mesmos ofereciam.
E finalmente o grupo dos cépticos, ou daqueles que, vendo as vantagens e as desvantagens das novas tecnologias aplicadas à edição e distribuição de obras escritas, não tinham uma visão tão apocalíptica em relação ao futuro do livro.
Passaram-se entretanto dez anos já e os livros em papel aí estão, cada vez em maior número, a saírem dos computadores dos seus autores para as tipografias e das tipografias para os postos de venda, que podem ser um quiosque, uma livraria, um hipermercado ou uma página da Internet. Nesta última aliás, com quatro ou cinco cliques de rato, temos a possibilidade de encomendar o livro de que necessitamos ou de que ouvimos falar para, dentro de três dias, o podermos ler em casa sentados regaladamente numa poltrona.
As novas tecnologias, ao contrário do que inicialmente se pensou, não assinaram a sentença de morte dos livros. Deram-lhes um novo impulso. Por um lado, grande número de escritores passaram a servir-se do computador por este dar maiores facilidades na revisão do texto, o que diminuiu, em muitos casos, o tempo de escrita dos mesmos. Dizemos em muitos casos, pois nem todos os escritores têm o mesmo ritmo de escrita e o uso do computador não é nem pode ser um argumento inteiramente válido para justificar a rapidez ou lentidão na redacção de uma obra. Por outro lado, o escritor, ao entregar na editora a obra em disquete e não em manuscrito ou em folhas dactilografadas, vai reduzir o tempo de composição e o tempo de montagem, uma vez que o tipógrafo (este sim, cada vez mais em vias de extinção), só terá de paginar o livro de acordo com os modelos das várias colecções da editora e enviá-lo para a rotativa.
No entanto, a par do impulso que a edição do livro teve graças ao contributo das novas tecnologias, surgiram os CD-ROMs e as páginas da Internet como meios difusores de obras escritas. Não vieram substituir o livro, como muitos criam, mas vieram preencher um espaço que os livros em papel não podem preencher: o da rapidez de acesso ao texto por um lado e o da grande capacidade de armazenamento. Os vinte e tal volumes da Enciclopédia Verbo, por exemplo, cabem num CD-ROM.
No âmbito da literatura, e só para falar no contexto português, foram publicadas em CD-ROM, por exemplo, a Vida e Obra de Luís de Camões (Porto Editora, versão 1 em 1996 e versão 2 em 1999) e a Vida e Obra de Fernando Pessoa (Porto Editora, 1998). Estes CD-ROMs contêm a obra integral dos autores, dicionários, notas de ajuda, ensaios críticos, centenas de imagens, vídeos, música da época e jogos interactivos, coisas que seria impensável encontrar reunidas num livro em papel.
Às páginas da Internet, tendo estas todas as facilidades do CD-ROM, acrescem-lhe ainda algumas vantagens: a possibilidade de se fazerem actualizações sempre que necessário (o CD-ROM, nesse aspecto, é extático: depois de copiado em fábrica, não poderá ser alterado), e a facilidade de acesso, em qualquer momento e a partir de qualquer parte sem termos que andar com o objecto, seja ele livro, seja ele CD-ROM, connosco.
Aquilo que vem sucedendo à chamada literatura para adultos graças à utilização das novas tecnologias equivale àquilo que sucede à literatura infantil. A nível gráfico, os livros para crianças melhoraram imenso, desde os formatos cada vez mais imaginativos, passando pela maior variedade dos tipos de letra, pela melhoria das ilustrações e da cor.
São imensos os CD-ROMs que as editoras, especialmente europeias e norte-americanas, têm nos últimos dez anos disponibilizado para as crianças. Desde jogos pedagógicos interactivos para idades entre os cinco e os doze anos (veja-se, por exemplo, o catálogo da Porto Editora ou da Texto Editora, as mais importantes editoras nacionais nesta área), até à adaptação de histórias do mundo da literatura infantil, como O Pedro e o Lobo Chuck Jones, Peter and the Wolf, Time Warner Interactive, 1994 (com música de Prokofiev)., A Caça ao Tesouro Amanda Wood, The Treasure Hunt, OmniMedia, 1994. ou Peter Pan  J. M. Barrie, Peter Pan, Electronic Arts, 1994., acompanhadas de animações, voz e música.
Na Internet, são milhares as páginas sobre literatura infantil disponíveis. Grande parte é de qualidade discutível e apenas algumas logram ter um número de visitas que justifiquem a sua existência. Surgem páginas construídas pelos pais das crianças e até pelas próprias crianças. Nelas podemos encontrar pequenas listas das obras, dos autores e dos heróis preferidos, com desenhos feitos pelos próprios. Surgem ainda páginas de educadores, com um pouco mais de qualidade do que as anteriores, onde podemos encontrar pertinentes reflexões sobre literatura infantil e links para outras páginas da mesma área. Surgem páginas pessoais de autores e ilustradores. Estas são, em nosso entender, as mais criativas e as que as crianças podem consultar com proveito, pois são disponibilizadas histórias interactivas, com desenhos, música e voz. Surgem finalmente páginas de divulgação, como a Doce de Letra http://docedeletra.com.br/ no Brasil ou a Ricochet http://www.ricochet-jeunes.org/ na França, que procuram informar acerca dos eventos relacionados com a literatura infantil.
Apresentaremos em seguida algumas das páginas da Internet que se dedicam à literatura infantil. De entre as milhares existentes, vimo-nos forçados a fazer uma pequena selecção, e isto com o risco de não termos seleccionado por um lado as melhores, e por outro termos seleccionado algumas que podem não representar objectivamente o estado da arte.
Fizemos a nossa selecção tendo em contra três universos linguísticos: o inglês, o francês e o português.
É sem dúvida no universo da língua inglesa que surge o maior número de páginas e maior variedade. Uma das páginas mais completas de divulgação da literatura infantil de língua inglesa é a UK Children’s Books  http://www.ukchildrensbooks.co.uk/. Apresenta listas de autores, de ilustradores e editores, com links para os sites de cada um. Quanto a páginas dedicadas à edição electrónica de obras infantis, uma das que consultámos e que nos chamou a atenção pelo seu conteúdo e cuidado na apresentação foi a Grandpa Tucker's Rhymes and Tales. http://www.night.net/tucker/ Contém histórias rimadas e canções, acompanhadas de desenhos coloridos e música. O autor dos textos e da música é Bob Tucker, autor também de livros em papel. É curioso aliás verificar que muitos dos autores tradicionais apostam na Internet para divulgar os seus trabalhos e até mesmo publicá-los. O escritor inglês de literatura infantil Michael Lawrence http://www.wordybug.com e a escritora norte-americana Jane Yolan http://www.janeyolen.com/ são mais dois desses exemplos.
Em língua francesa, há também páginas de grande qualidade. Uma delas é a Clicksouris http://www.clicksouris.com/, que publica histórias interactivas para crianças. Uma das histórias intitula-se Le Mâitre des Contes. A nota introdutória informa que é «une nouvelle et grande histoire interactive dont tu es le heros ou l'heroine. Une grande aventure interactive et illustrée comme tu n'en as jamais vu sur le Net! Des choix, des énigmes, des jeux... une histoire différente à chaque lecture! Une mission palpitante au pays des contes de fées!» Tivemos oportunidade de percorrer história e constatámos que esta nota não é mero slogan publicitário.
Uma outra página de língua francesa de qualidade é a Tomlitoo http://www.tomlitoo.fr. É uma página dedicada a crianças dos zero aos seis anos de idade, tal como é dito na nota de apresentação, onde se poderão encontrar selecções de livros clássicos por tema, assim como várias actividades lúdicas.
As páginas de língua francesa dedicadas a autores e ilustradores são bastante comuns. Destacamos, dentre muitas outras, as de Marie-Aude Murail http://perso.wanadoo.fr/mamurail/, Jean-Claude Bauer http://www.jcbauer.com, PrincessH http://www.princessh.com, Eric Rolland Bellagamba http://erobella.ifrance.com e Micheline Lanthier http://www.oklux.com/michelinelanthier.
Em língua portuguesa, temos de dividir o que existe em dois campos: páginas portuguesas e páginas brasileiras. Quanto às portuguesas, temos de reconhecer que são escassas. Somos, infelizmente, os últimos em quase tudo e nisto também não poderia ser de outro modo. Não há em Portugal nenhuma página inteiramente dedicada à literatura infantil que se possa comparar, em qualidade e quantidade de informação, às anteriormente referidas Doce de Letra e Ricochet. Existe meia dúzia, quando muito, com informação mais ou menos relevante e só nos resta louvar o empenho dos seus autores para as manterem mais ou menos actualizadas, dentro dos limites das suas possibilidades técnicas e económicas.
Dentre as poucas que existem, a que se destaca é sem dúvida a que tem por título Escritores de Sonho(s) http://www.querido.org/guidaq/, página de «Escritores Portugueses de Literatura Infanto-Juvenil». Foi activada em Junho de 2000 e contém informações sobre autores e ilustradores como Adolfo Simões Müller, Ana de Castro Osório, Ilse Losa, José de Lemos, Leonel Neves, Luísa Ducla Soares, Maria Keil, Maria Lamas, Matilde Rosa Araújo, Ricardo Alberty e Rómulo de Carvalho (António Gedeão) e Leal da Câmara. A webmaster Responsável da página., que infelizmente desconhecemos o nome, na nota de apresentação explica os motivos que a levaram a construir a página: «Há quem veja a literatura infantil como uma arte menor; não descortino outra razão para o facto de não se encontrar, em dicionários Portugueses de literatura, nomes como os de Matilde Rosa Araújo, António Mota, ou outros escritores premiados e reconhecidos, apenas porque cometeram o "crime" de não escrever para adultos...» E acrescenta: «Este espaço pretende, além de dar informação, ser uma forma de homenagem a estes homens e mulheres que se dedicaram a fazer sonhar muitas gerações de jovens. Nela irão surgindo, à medida das disponibilidades da autora, algumas informações sobre os nossos autores, e também sobre alguns ilustradores. No Brasil existem já alguns sites dedicados a este tema, mas em Portugal eles não abundam – apesar de existirem bons sites sobre literatura, embora vocacionados para a literatura para adultos.»
É no Brasil que realmente podemos encontrar, não só quantidade, mas também qualidade. Nas centenas de páginas existentes, referiremos apenas quatro.
A primeira é a já citada Doce de Letra. É a página mais completa em língua portuguesa sobre literatura infantil. Faz divulgação de novas edições, oferece para download gratuito e-books Electronic-books, ou livros em formato digital. integrais, publica recensões, artigos e entrevistas no âmbito da literatura infantil, e disponibiliza uma listagem de autores e de obras. Um dos e-books disponíveis é Babel, um Conto de Natal escrito por Roseana Morrey e ilustrado por Edineusa Bezerril. A obra encontra-se em formato Microsoft Reader e Adobe Acrobat Reader. A disposição gráfica é exactamente como as páginas de um livro. A única diferença é que, em vez de se apresentar em papel, apresenta-se como um ficheiro binário, embora com a possibilidade de ser impresso.
A segunda, embora mais humilde quanto ao volume de informação, mas não menos interessante, é a que tem por título De Tudo um Pouco http://www.graudez.com.br/detudoumpouco/litinf/. Uma das secções dedica-se inteiramente à literatura Infantil e é composta pelos seguintes itens: Consciência do mundo; Origens; Importância dos livros; Tipos de textos infantis; Maravilhoso; e Autores. Alguns dos autores de que dá informações são Charles Perrault, os Irmãos Grimm, Hans Christian Andersen e o brasileiro Monteiro Lobato.
Na página de entrada, é apresentada uma citação de Daniel Pennac, que diz:

«Excelentíssimas crianças,
Se eu fosse vocês, a primeira coisa que pediria à professora ao entrar em sala de aula, pela manhã, seria: "Professora, leia uma história para nós!" Não existe melhor maneira de começar um dia de trabalho! E no final do dia, quando a noite chega, meu pedido ao adulto mais próximo seria: "Por favor, conte uma história para mim!" Não existe melhor maneira para escorregar nos lençóis da noite! Mais tarde, quando vocês já forem grandes, lerão para outras crianças aquelas mesmas histórias. Desde que o mundo é mundo e que as crianças crescem, todas estas histórias escritas e lidas têm um nome muito bonito: literatura.»

A página apresenta ainda alguns textos que reflectem na problemática do livro para crianças. Um deles intitula-se «A escolha dos livros infantis». O autor do texto considera que é uma tarefa bastante difícil seleccionar, «num universo amplo de publicações, um livro infantil de boa qualidade. O mercado editorial descobriu nas crianças um grande filão de dinheiro e resolveu investir maciçamente nessa área. O resultado, em alguns casos, não foi dos melhores. Criou-se um critério equivocado de superestimar a importância do formato, tamanho, cor ou volume, em detrimento do conteúdo em si.» 
A terceira página brasileira que seleccionámos é a Janela de Estórias http://caracol.imaginario.com/estorias/, que apresenta um conjunto de lengalengas, fábulas, contos de magia, lendas, parábolas, etc. Na secção de «contos de magia», estão disponíveis O Peixinho de Ouro, um conto russo, e Kaguya Hime, a Princesa da Lua, um conto da autora Lúcia Hiratsuka retirado do CD de histórias Mukashi... Ima. Na secção das fábulas, são apresentadas as fábulas brasileiras A Raposa e o Cancão e O Senhor Bicho Folhas. A página é de bom gosto gráfico e os textos são acompanhados de ilustrações, música e voz. Alguns deles são apresentados apenas através de voz, como é o caso da fábula O Senhor Bicho Folhas.
A quarta página, e uma das mais divertidas para crianças, é o Ciber-Espacinho http://www.angela-lago.com.br/ assinado pela autora brasileira de livros infantis Ângela Rego. Na página, são divulgados os livros da autora (aparece a foto das capas com uma breve descrição da história. Os títulos são por si tentadores: A Novela da Panela, Indo não sei onde buscar não sei o quê, A História de um Vaso de Amor-Perfeito, Chiquita Bacana e as Outras Pequetitas, etc.). A página disponibiliza ainda um jogo interactivo, rimas infantis e adivinhas, tudo acompanhado com desenhos e animações.
Numa secção à parte, são apresentados alguns textos de Ângela Rego que reflectem sobre a sua experiência como autora de livros infantis. Um deles, e que nos interessa particularmente, é o que se intitula «O computador e o livro» e está datado de Junho de 1997. Diz Ângela Rego que «a informática certamente favorece algumas experimentações na área do projecto visual, e facilita barbaramente todo o trabalho. Mas, para o livro, talvez seja só mais um instrumento: não revoluciona a linguagem. A revolução do computador está acontecendo (ou deve acontecer, ou será que já aconteceu?) no próprio computador. Mais especificamente, na Internet. E talvez o seu reflexo no livro seja, comparativamente, muito ténue.» 
Para esta autora, «o que há de melhor na Internet é que ela se tornou uma grande livraria. Segundo alguns, a Livraria com maiúsculas, onde se encontra qualquer coisa que se procure. Exagero? Pode ser. O facto é que venho encontrando catálogos e mais catálogos de livros.» Não deixa, todavia, de se preocupar com o excesso de informação: «O Cyber-monstro é enorme e com muitas cabeças. Num conto, seria o terror absoluto: não conseguimos enxergar onde começa ou termina.» Conclui texto dizendo que «o computador tem sido um bom companheiro. E é sempre mais leve e descompromissado trabalhar com ele.»
E nós, para concluirmos, diremos que o que está presentemente em questão não é tanto o utilizar ou não as novas tecnologias na criação, edição e difusão de obras para a infância, mas de sabermos até que ponto essas tecnologias modificarão o paradigma do livro infantil tal como o conhecemos até aqui: um objecto feito de papel e de tinta que remete, a quem o lê e a quem o ouve ler, para o mundo do maravilhoso e da fantasia. Se as crianças lerem uma obra no ecrã do computador ou noutra maquineta electrónica inventada ou a inventar e sentirem o mesmo que sentiriam se o fizessem através de um livro em papel, quem poderá dizer que a magia não se cumpriu?

