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Resumo:  
O artigo discute, no contexto da cultura digital, as alterações promovidas na 

relação do leitor/usuário diante das possibilidades de interação para com os livros 

aplicativos produzidos para o iPad da Apple. Para tal, parte da análise dos 

modelos de realização da tarefa dos aplicativos e das interfaces cognitivas desses 

dispositivos, buscando reconhecer os elementos que propiciam uma maior 

interação e imersão, apontando para um possível alargamento da experiência 

sensível. 
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Abstract:  
The article discusses the changes made in the relationship between the reader / 

user and the book, in a context of increased interaction modes promoted by the 

advent of appbooks produced for the Apple iPad. Furthermore, it analyzes the 

models of performing the task in these apps through the cognitive interface present 

in these multitask devices, seeking to recognize the elements which enable greater 

interaction and immersion toward an enlargement of the sensory experience. 

 

Keywords: ebooks, cognitive interface, cognitive profile of readers, iPad. 

 

 

Notas sobre o contexto 
 Parece haver um descompasso entre as inovações tecnológicas e a 

tradição da cultura na sociedade contemporânea. Se por um lado as tecnologias 

apontam para novos produtos e processos, a cultura mantém alguns vínculos que, 



aparentemente, busca articular estes novos produtos/processos com seus quase 

nunca similares, das gerações tecnológicas anteriores. Tal característica se 

organiza na forma de rotulagem, nominação e taxionomia, como se faz ver, por 

exemplo, nos chamados livros eletrônicos, que a despeito de romperem com o 

objeto livro, vincula-se, pela nominação, a historiografia e cultura livresca. 
 Este artigo elege a problemática da matéria livresca em suas novas 

conformações em ambiente digital, vasculhando formatos, extensões, 

caracterização e formas de acesso, além de articular tais características com os 

leitores modelos criados por estes dispositivos. No tocando ao leitor, considera-se, 

para tal fim, a tipologia criada por Lucia Santaella, que os reúne em três modelos: 

o errante, conduzido pela lógica adbutiva; o detective, que assume a lógica 

indutiva; e o imersivo, típico da cultura digital, cujo pensamento se estrutura pela 

lógica dedutiva. 

 A partir de base bibliográfica e empírica, o artigo caracteriza os dispositivos 

digitais de apresentação de e-books, desvelando o que de fato a cultura digital 

traz de novidade neste contexto – endereçado ao leitor imersivo –, e o que se 

mantém na estrutura do livro enquanto guia para o leitor errante. Por fim, cumprirá 

salientar que o leitor, antes acostumado com o objeto livro, lida agora com novos 

dispositivos tecnológicos, dependendo, para o acesso a informação, de uma 

destreza dele frente às interfaces computacionais, que assumem uma 

caracterização peculiar, tida enquanto interface cognitiva, ao juntar interface 

gráfica como elemento de saída de informação, e interface multitoque e física 

como interface de entrada de dados. Esta conformação estabelece orientações 

para o design de interação que vão além do simples passar de páginas do objeto 

livro, servindo agora para inserção de dados, definição de trajetos da narrativa, 

acionamento de sons e animações, enfim, estabelece novos padrões na relação 

de leitura e mesmo na organização da matéria livresca. O contraponto, a cultura, 

preserva expectativas e conduz o mercado a manter elementos que caracterizam 

o livro e seu suporte, em ações que representam o objeto que os novos 

dispositivos tentam ultrapassar e substituir. É neste cenário que nossas 

observações ecoam, observações estas que não esgotam o tema, antes o lança, 

em uma perspectiva de problematização e, minimamente, caracterização do 

momento presente, no que diz respeito ao livro e seus pretensos substitutos, os 

novos dispositivos de leitura. 



Notas sobre o livro digital 
 A noção de livro digital faz questionar a base da sua referencialidade 

cultural enquanto livro signo internalizado na mente dos sujeitos-leitores 

contemporâneos, criando, consequentemente, certa confusão quando da 

denominação e caracterização deste. Para além, o forte enraizamento do livro 

matéria-linear – base cultural –, passa a interferir no modo de se pensar a 

concepção do livro digital, direcionando seus primeiros passos. 

 Assim, contrariando as apropriações indébitas do termo livro por parte da 

literatura, a natureza da cultura digital não permite mais que se defina o objeto em 

questão a partir do suporte sobre o qual se acomoda. Do contrário, o termo digital 

mais que referente ao meio, diz de um movimento cultural que atravessa não 

apenas o livro, mas o perfil cognitivo dos leitores, bem como os respectivos 

processos de subjetivação quando da interação entre as partes, em um caminho 

de convergência e fluidez. 

 Diante, então, da nova forma de objetualização do conteúdo livresco que 

ora figura na contemporaneidade, o livro passa a ser apreendido como vetor 

resultante de uma relação de linguagens que se apresenta ao leitor por meio da 

interface gráfica que, por sua vez, passa a assumir o papel de porção 

aparentemente tangível da manifestação livresca, deixando à margem da sua 

percepção a existência do somatório de hardware1, software e/ou arquivo. 

 De outra forma, se a maioria dos leitores compreende o livro digital 

somente a partir da parte que lhe é dada a ver, pode-se, dessa forma, afirmar que 

a relação leitor-livro se configura hoje de modo metonímico, obscurecendo o 

cenário livresco, exigindo, em uma primeira instância, esclarecer alguns dos 

aspectos diante desse emaranhado, clarificando a compreensão que separa o 

livro eletrônico dos dispositivos de acomodação da matéria livresca (hardwares 

e/ou softwares de leitura). 

 Muito embora, como dito, o leitor contemporâneo denomine livro eletrônico 

tanto os hardwares / dispositivos de leitura – como o iPad da Apple, o Kindle da 

Amazon e o Galaxy da Samsung, multitarefas ou não –, bem como os softwares / 

e-readers – aplicativos de leitura como iBooks, o GoodReader ou mesmo os 

																																																								
1 O livro digital somente pode ser lido se apresentado em um hardware que pode ser desde um 
dispositivo de leitura móvel, como citado, bem como computadores, PDAs ou mesmo alguns 
celulares. 



ligados à lojas ou editoras como o da Saraiva –, somente os aplicativos2
 de 

conteúdo livresco e/ou arquivos de extensões diversas são, em si, 

matéria/conteúdo livresco. 

 Compreendendo, dessa forma, a dimensão que separa hardwares de 

softwares de leitura, esse artigo parte antes do fato de que os livros eletrônicos 

estão divididos em livros-arquivos, que podem adotar diferentes formatos e 

extensões, e os livros aplicativos (app books), categoria-alvo sobre a qual se 

debruçam prioritariamente as investigações aqui propostas. 

 Os livros-arquivos3, primeira forma de conformação do livro no meio digital, 

em sua maioria, são apresentados a partir de arquivos com as extensões PDF4
 

(Portable Document Format) ou e-Pub5, entre outros. Estes, a depender da 

extensão, muito embora se apresentem mais flexíveis em termos de plataforma, 

transitando entre diversos dispositivos de leitura, de distintas marcas e sistemas 

operacionais, carecem de aplicativos de leitura específicos – no caso de 

hardwares multitarefas – ou, no caso dos hardwares específicos para leitura, esta 

funcionalidade já carece de estar embedada6
 em seu sistema operacional. 

 Os livros aplicativos, que permitem a acomodação da matéria livresca de 

um único título ou coleção, por sua vez, são softwares desenvolvidos 

especificamente para cada sistema operacional, de cada dispositivo e que não 

carecem de um software de leitura, como os livros-arquivos necessitam. Enquanto 

software, esse tipo de livro digital propicia a exploração/otimização sob demanda 

dos recursos oferecidos pelo hardware, sistema operacional e interfaces – se 

comparado com os demais tipos de livros citados –, permitindo uma maior 

																																																								
2 Para Ceruzzi (2000), no campo das tecnologias da informação, um aplicativo (app) é uma 
subcategoria de programa desenvolvido para auxiliar o usuário na realização de tarefas 
específicas. 
3 Em 1971 Michael Hart lidera o Projeto Gutenberg que procurou digitalizar livros e oferecê-los 
gratuitamente. 
4 Portable Document Format (PDF) é um formato de arquivo, desenvolvido pela Adobe Systems 
em 1993, para representar documentos de maneira independente do aplicativo, do hardware e do 
sistema operacional usados para criá-los. Um arquivo PDF pode descrever documentos que 
contenham texto, gráficos e imagens em formato independente de dispositivo e resolução. 
5 Eletronic Publication (e-Pub) é um formato de arquivo digital específico para e-books. É livre e 
aberto e foi criado pelo International Digital Publishing Fórum (CICOM). Arquivos têm a extensão 
.epub. e foi projetado para conteúdo fluido, o que significa que a apresentação do texto adapta-se 
aos diferentes formatos de tela dos dispositivos e pode ser customizada pelo leitor a partir do 
controle de tipo de fonte, corpo tipográfico e alinhamento a serem aplicados ao conteúdo durante a 
leitura. 
6 O termo embedar (embendding) refere-se à característica de incorporar informações e/ou 
determinadas funcionalidades a um software ou um arquivo de modo a possibilitar maior 
autonomia na execução da tarefa. 



liberdade para a experimentação de novas possibilidades de acomodação da 

matéria livresca, tornando-a mais consonante às demandas da cultura digital. 

 Se na contemporaneidade, em plena era digital, por um lado o objeto livro 

ainda é entendido a partir da sua referencialidade material, por outro, o mesmo já 

aponta para a quebra do binômio conteúdo-suporte, tendo na material 

informacional a base de sua constituição. Assim, compreendido ainda em estado 

transitório, apesar de já inserido na cibercultura, o presente artigo toma antes para 

si a noção de livro atrelado ao seu conteúdo/matéria informacional, assumindo a 

investigação da categoria de livros-aplicativos desenvolvidos para o iPad da 

Apple.  

 Por fim, frente ao objetivo aqui vislumbrado, a presente investigação adota 

a já citada categoria de livro digital buscado, a partir dela, avaliar o status quo do 

livro digital frente a sua relação com os leitores contemporâneos, prospectando, 

enfim, possíveis avanços em sua conformação diante do meio, balizados sempre 

no perfil cognitivo desses leitores e nos modos de realização da tarefa dos 

mesmos, quando da interação com as interfaces cognitivas desses dispositivos. 

 
Da transposição à transdução7 
 Enquanto objeto cultural, o livro se constituiu e se legitimou ao longo das 

gerações sob os paradigmas dos suportes que o assentaram e técnicas que 

permitiram a sua reprodução, como também, primordialmente, a partir da matriz 

da linguagem verbal – matéria primeira da sua constituição –, o que acabou por 

conformá-lo enquanto objeto linear, seqüencial e, essencialmente, material. 

 Se o livro traz consigo a herança da materialidade e linearidade que o 

definiu até aqui, o mesmo também encontra-se conflituado quando da interação 

com os leitores contemporâneos, cujos perfis cognitivos e o contexto cultural 

apontam para movimentos paradigmáticos distintos – a multilinearidade e a 

imaterialidade. 

 Ademais, para além de se reconhecer os impactos da ruptura 

paradigmática da crise da materialidade livresca, apesar do possível acesso a 
																																																								
7 O conceito de transdução para o campo da física pressupõe a conversão de um tipo de energia 
em outro. Dessa forma, a energia enquanto informação passa de um estado para outro garantindo 
o fluxo do processo. De modo análogo à energia hidráulica que se transforma em elétrica ou o 
signo e o processo da semiose, o livro enquanto informação carece de uma abordagem que o 
permita transitar no ciberespaço e ser convertido em informação compatível com os diversos 
dispositivos de acesso, sejam eles tecnológicos ou psicotecnológicos. 



múltiplos percursos de leitura, tem-se, ainda, uma cultura livresca 

fundamentalmente atrelada aos suportes materiais e à linearidade deste, 

consolidando essa referência livresca enquanto experiência simbólica ou livro-

signo fortemente enraizada perante os leitores contemporâneos. 

 Nesse sentido, poder-se-ia afirmar que a ideia de livro-signo, então, explica, 

ou ao menos faz compreender, a atual configuração do livro digital que, em 

grande parte, ainda resguarda forte referência para com o livro impresso. De outra 

forma, se por um lado o livro digital veio sendo semeado ao longo das diversas 

formações culturais – preparando a cognição do leitor –, por outro lado, a tradição 

livresca parece apresentar-se ainda mais forte, impelindo a sua real adequação ao 

meio. 

 Apesar das multi-influências midiáticas da cibercultura, que permitiu a 

incorporação, pelo menos em teoria, da lógica multilinear de acesso à informação 

típica da Internet - exigindo do leitor contemporâneo habilidades perceptivas e 

cognitivas distintas das de eras anteriores – percebe-se, ainda, que os appbooks 

disponíveis para iPad até então, apesar de já permitirem uma certa múltipla 

linearidade de acesso à matéria livresca, em sua maioria ainda resguardam, mais 

do que simples marcadores, uma referencialidade muito forte ao livro impresso, 

inclusive no que tange a linearidade da matriz verbal, reforçada pela simulação do 

passar de páginas. De outra forma,  os appbooks disponíveis para iPad, ora 

tendem para a dita manutenção, ora desconfiguração dos parâmetros estruturais, 

organizacionais e compositivos do livro impresso. De outra forma, a produção 

livresca atual apresenta-se ainda em um estágio incipiente, aqui denominado de 

transposição ou desconfiguração, apresentando-se estas como duas faces de um 

único objeto. 

 Outrossim, toma-se enquanto primeira fase de conversão livresca digital a 

transposição, tendo em vista os modos de substituição por semelhança imagética. 

De outra maneira, o livro transposto estabelece, em relação ao seu objeto 

análogo, predominantemente um vínculo de semelhança estruturado no campo da 

visualidade, a partir da manutenção de certos elementos que, mesmo 

ocasionalmente abstidos de sua função nativa no meio impresso, se estabelecem 

enquanto via de acesso ao referente. 

 A título de exemplo, diante da observação da FIGURA 1, pode-se perceber 

que há um forte vínculo estabelecido pela semelhança no nível da imagem, visto 



que a capa – mesmo abstida de sua função do seu análogo impresso, de proteção 

da brochura/miolo do livro – se presta, nesse caso, a ser via de acesso ao que ele 

se refere. Nota-se que o elemento extratextual em questão mantém-se, no 

exemplo ora explorado, muito mais por uma questão de referencialidade ao 

objeto-signo, do que uma relação direta à manutenção de uma tradição. 

 

  

FIGURA 1: Da esquerda para a direita. Transposição da capa da brochura para o análogo, o 
appbook The Tale of Peter Rabitt e capa do livro impresso. 
 
 Sobre tal questão, pode-se citar o uso do elemento pré-textual – a falsa 

folha de rosto –, mesmo quando a mesma já se apresenta destituída de sua 

função de proteção do miolo do livro, quando do aparecimento do elemento tido 

extratextual, a capa. Apesar de abstida da sua funcionalidade, entretanto, esse 

elemento pré-textual manteve-se, por uma questão de tradição – e não mais 

função – como um elemento deveras presente no livro impresso, durante toda a 

sua história. Outrossim, percebe-se, ainda, que o vinculo imagético presta-se à 

pura imitação do análogo impresso, ao invés de se ater à preocupação, primeira, 

de guiar o leitor na realização da tarefa, muito embora o caráter imitativo já o faça. 

  A transposição, então, se apresenta, dada semelhança imagética com o 

seu objeto análogo, como um estágio ainda referendado na centralidade 

paradigmática da matriz verbal e nos modos lineares de construção sintagmática 

característicos da brochura. Deste modo, quando muito, o livro digital transposto 

encontra na manutenção descaracterizada de modelos estruturais característicos 

da brochura e, consequente, na sub-utilização dos novos recursos tecnológicos 

midiáticos, o argumento da sua atualização. Dito de outra forma, o livro transposto 

é um simulacro respaldado na hipervalorização do meio e da visualidade replicada 



em detrimento da narrativa. 

 Observando a proposta defendida por Santaella (1996) de que a mediação 

primeira se estabelece pela linguagem – sendo o meio sem esta, um vazio –, o 

livro transposto figura-se enquanto experimento necessário, porém contrasensual 

à brochura histórica. O estágio transpositivo, portanto, tende a uma apresentação 

da matéria livresca marcada pela replicação de elementos estruturais – no nível da 

visualidade, mas não necessariamente da funcionalidade –, encontrando na 

evolução tecnológica as bases para o deslumbramento. 

 Isso posto, se por um lado os dados referenciais à cultura livresca 

replicados na interface do e-book ativam as matrizes simbólicas do livro na mente 

do leitor e induzem a uma expectativa de realização da tarefa-leitura já conhecida, 

de outro, tem-se uma posterior frustração decorrente da sub-utilização dos 

recursos, ocultada, primordialmente, pela hipervalorização das primeiras 

primeiridades8
 (PEIRCE apud SANTAELLA, 2000, p.120). 

 Concomitantemente, enquanto segundo caminho possível do livro digital 

ainda diante desse primeiro estágio, há de se considerar o livro desconfigurado. 

Neste sub-estágio, embora ainda presente em caráter hipervalorizado, a 

visualidade sofre uma contaminação das distintas mídias. A transposição 

desconfigurada, então, passa a referendar, por semelhança imagética, não mais a 

brochura em si, mas o cinema, o videoclipe, a web, o CD-ROM e tantos outros 

subprodutos culturais e midiáticos também ligados pela visualidade.  

 Mais uma vez, a título de exemplo, toma-se o appbook NightyNight 

(FIGURA 2), vez que este quebra certas referências – porisso desconfiguração – 

com o livro analógico, passando a referenciar, por similaridade imagética, mídias 

outras, como nos casos a web e o cinema. 

 

																																																								
8 A expressão primeiras primeiridades significa que a representação na imagem se mantém em 
nível de mera aparência. São as qualidades primeiras – forma, cor, textura, volume, movimento etc 
– que entram em relações de similaridade e comparação, tratando-se, portanto, de similaridades 
na aparência. (SANTAELLA, 2000, 120) 



  
FIGURA 2: transposição por desconfiguração – simulação de movimento de câmera do cinema – 
do appbook NightyNight – Fonte: acervo pessoal. 
 

 Outrossim, para além da desconfiguração imediata – que é posta na 

superfície do livro-transposto – e a hipervalorização sub-utilitária dos meios, 

observa-se, também, uma modificação substancial nos modos de construção da 

narrativa livresca. Esta última, agora compostas por arranjos entre diferentes 

matrizes de linguagem, ora alude à estrutura sintagmática do verbo, ora se 

apresenta contaminada pela espacialidade multifocal da matriz visual. 

 Deste modo, o livro-desconfigurado mostra-se conflitante em relação aos 

modelos simbólicos internalizados pelos leitores, promovendo experiências de 

leitura que, quando não dissonantes em relação ao livro-signo construído 

mentalmente sob o paradigma da brochura, também obnubilam a matéria livresca 

em si, através das estratégias de deslumbramento ainda fortemente recorrentes. 

 Frente à conversão livresca, em seu estágio primeiro, o de transposição 

imagética, pode-se ainda reconhecer que a experiência de deslumbramento frente 

aos produtos editoriais desse estágio são corroboradas pela convivência de perfis 

de leitores distintos – moventes e imersivos – que, independentemente das suas 

diferenças acabam por se frustrar frente à experiência, visto que, se para o 

movente este livro transposto ainda que inicialmente desperte euforia, sua 

experiência acaba por frustrá-lo vez que o e-book transposto mantém uma 

referencialidade imagética muito forte ao seu análogo impresso, não o 

surpreendendo. 

 Para além da referencialidade imagética, há de se considerar que outro 

aspecto que acaba por corroborar com essa perspectiva é o fato de que as 

próprias narrativas mantêm a estrutura linear – mesmo o meio permitindo a 



exploração de múltiplos caminhos de leitura – nativa de sua construção. De outra 

forma, o que se pretende registrar aqui é que, em sua maioria, os conteúdos 

livrescos transpostos para e-books são textos originalmente criados para o meio 

impresso e, porisso, mantém a linearidade que lhe é peculiar. 

 Assim, embora ainda distante do que se poderia chamar de livro digital, o 

livro transposto, estágio preponderantemente verificado na atualidade da 

produção editorial eletrônica, põe-se enquanto intervalo experimental que, se não 

atinge ao objetivo de amplificação da experiência de encantamento pressuposta 

na poiesis das narrativas livrescas tradicionais, ao menos reconhece o campo e 

explicita problemáticas a serem recuperadas no estágio evolutivo posterior. 

 Entretanto, apesar da predominância de livros transpostos/ 

desconfigurados, pode-se citar como exemplo de appbook que já avança em 

algumas questões, o livro denominado The Waste Land de T.S. Eliot. Pode-se 

considerar esse exemplar pertencente a um estágio mais avançado da conversão 

livresca digital – aqui denominada de tradução – visto que, muito embora não 

resguarde muitos dos marcadores referenciais e imagéticos da estrutura do livro 

impresso – mantida no estágio de transposição –, este reapresenta a matéria 

livresca da obra de Eliot, resguardando a referencialidade necessária ao ato de 

leitura. 

 Conforme mostra a FIGURA 3, a primeira tela de acesso ao livro não mais 

faz referência visual ao livro impresso, mais se assemelha à estrutura da própria 

web que, por sua vez, permite que o leitor-navegador possa escolher a forma de 

acesso ao conteúdo. Para além do acesso à narrativa em teia o leitor pode, ainda, 

usar de recursos de personalização da forma própria de leitura, podendo escolher 

entre ter contato via acesso à matriz verbal pura simples, através de matriz 

sonora, escolhendo entre personalidades para ler o conteúdo em questão ou 

ainda através da prevalência da matriz visual, quando da interpretação e 

apresentação em vídeo do conteúdo da obra. Dessa forma, a FIGURA 4 ilustra o 

menu que possibilita que o leitor escolha entre as formas de acesso. 

 



  
FIGURA 3: abertura do livro de Elliot – Fonte: 
acervo pessoal 

FIGURA 4: menu em que o leitor escolhe entre 
os modos de acesso à obra. 

 

 A FIGURA 5, por sua vez, ilustra as possibilidades de personalização e 

definição da forma de acesso ao conteúdo da obra, convergindo, a partir das 

matrizes da linguagem, já discutidas anteriormente, diversas mídias também já 

conhecidas. Vale destacar o destaque da matriz sonora e prelazia da matriz visual 

que, por sua vez, rouba a hegemonia da lógica verbal, típica do livro 

impresso/tradicional. 

 No que se refere ao indicativo no nível da imagem, poder-se-ia destacar a 

cor aplicada ao fundo, remetendo ligeiramente à página de papel. Vale destacar 

que nem mesmo o movimento de passar de páginas, típicos dos livros impressos 

e mantidos nos livros transpostos, é mantido. O modelo de realização da tarefa, 

em verdade, muito se assemelha a CD-ROM e sites da web. 

 



  
 

  
FIGURA 5: Possibilidades de acesso à obra – Fonte: acervo pessoal. 
 

 Se de alguma forma o status quo do livro digital já parece, em uma medida, 

avançar, quando nos deparamos com appbooks como o anteriormente ilustrado, 

por outro lado, vislumbra-se, ainda, um novo passo frente à conformação livresca 

digital, visto não só os avanços tecnológicos que propiciarão cada vez mais 

modos de realização da tarefa cada vez mais intuitivos, como fundamentalmente, 

pelas alterações cognitivas dos leitores que haverão de acessar o livro digital de 

um futuro próximo.  

 A esse novo estágio, a presente pesquisa entende que pensar o livro no 

contexto digital é antes concebê-lo na condição de informação a ser mediada por 

matrizes de linguagem de uma forma moldável e passível de transdução para 

qualquer modalidade de acesso. 

 Prospecta-se, então, um livro nativamente digital, livro este que entende-se 

que só será possível quando o modelo de livro internalizado, fruto de experiências 



vividas pelos leitores, muito diferir do livro-signo internalizado frente aos leitores 

contemporâneos. Um livro abstido de sua referência material e cuja produção 

informacional já seja planejada de modo multilinear e não, necessariamente, 

fundada predominantemente na matriz verbal. 

 Entretanto, se, em uma primeira instância, a transdução livresca esbarra no 

limite imposto pelos perfis cognitivos dos leitores contemporâneos que, por sua 

vez, deparam-se com uma dada noção de livro-signo e, se, nesse momento ainda, 

o que se vê é uma convivência de mídias em detrimento de uma real 

convergência midiática, entende-se o atual momento do livro digital enquanto 

estado transitório. Transição esta comum em fases e mudança, visto que não foi 

diferente quando da transição do livro manuscrito para o impresso, visto que este 

último, em muito e durante um certo tempo, imitou os padrões do primeiro. 

  

Considerações finais 
 A ideia de livro-signo, então, explica, ou ao menos faz compreender, a atual 

configuração do livro digital que, em grande parte, ainda resguarda forte referência 

para com o livro impresso. De outra forma, se por um lado o livro digital veio sendo 

semeado ao longo das diversas formações culturais, preparando a cognição dos 

leitores, por outra lado, a tradição livresca parece apresentar-se ainda mais forte, 

impelindo a sua real adequação ao meio e, por conseguinte, conformação própria, 

influenciando sua atual configuração e modos de apresentação.  

 Nota-se, ainda, que enquanto estágio inicial de conformação livresca, os 

parâmetros de sua concepção estão fortemente vinculados à lógica abdutiva e 

indutiva, deixando à margem a potência própria do leitor típico dessa cultura, 

aquele cujo pensamento se estrutura pela lógica dedutiva frente a realização da 

tarefa de leitura e interação com as interfaces cognitivas dos dispositivos 

disponíveis. 

 Assim, vislumbra-se, então, um livro propriamente digital quando a 

referência internalizada pelos sujeitos-leitores não estiver mais balizada nos 

moldes até aqui aceitos e, para isso, somente o tempo, a partir da experiência 

com esse novo produto cultural, permitirá que estes leitores, tidos enquanto 

imersivos, absorvam uma referência de livro própria da cibercultura. 

 A lógica do livro material e linear será absolutamente deixada à margem, 

frente a uma matéria informacional que só será posta a uma suposta 



materialidade através da interface gráfica que se emprestará a ser reconhecida 

como a única parte tangível do livro digital. O conteúdo livresco, por sua vez, será 

não só conformado, mas antes concebido através de uma lógica multilinear de 

acesso, incorporando as linguagens verbal, visual e sonora em seu discurso, 

promovendo uma possível e real convergência de mídias que o ciberespaço 

permite incorporar. 

 Por fim, o que nos parece é que, apesar de incerto, próprio do devir, o 

futuro do livro mais depende do tempo – enquanto cultura viva e em constante 

transformação – do que fundamentalmente dos avanços tecnológicos dos 

dispositivos de leitura. Prospecta-se, enfim, que o nível de interação será 

amplificado com o perfil desse leitor nativo dessa cultura, propiciando uma 

experiência ainda mais imersiva e, porisso, promovendo um possível alargamento 

da experiência sensível frente a conteúdos livrescos nativamente pensados para o 

meio digital. 
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