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no fundo, ela sempre tivera 
necessidade de sentir a raiz 
firme das coisas.



No princípio, tudo era bom até que a árvore, o fruto e a serpente 
rompessem com o equilíbrio confortável do útero divino. O pecado 
original, a tomada de consciência de si e o livre arbítrio, assim como 
o livro, derivaram de uma mesma origem. Etimológica, simbólica ou 
material, a raiz da brochura, portanto, prenuncia e também se imbri-
ca com a história das produções do espírito humano que, ao longo 
do tempo, fertilizaram as páginas e fizeram do livro um totem/tabu 
das civilizações. Do centro do jardim sagrado, lugar de conforto das 
criaturas, o pecado se fez livro, tornou-se sacro, moldou os santos, 
definiu o quantum e instrumentalizou o esquecimento conveniente 
da sua origem. Enquanto houver árvores que liguem os limites do 
mundo, céus e terra serão visitados pelas extremidades daquela que 
serviu-se germe à palavra-livro. Os galhos continuarão crescendo 
em direção à luz, ao passo que se ramificam rumo às profundezas 
sombrias em busca de nutrientes. Assim é o livro, o homem que o 
fez e a história que contou, repleta de conflitos, contradições e revi-
ravoltas que se construíram em um espaço de crise. 
Como poderia eu, me arvorar em abraçar a tarefa de repensar objeto 
tão controverso sem também remexer suas entranhas mais obscu-
ras, sem conhecer seu éden, seus frutos, serpentes e inferno? Raí-
zes foi mais que uma proposta de reflexão contemporânea do livro 
digital, é o registro de uma viagem ao líber mundi, o contato com 
os princípios e contradições que perpassaram a construção do livro 
como lugar de sabedoria, contravenção, verdade ou possível defun-
to. Nesse trajeto, não houve como driblar o tempo, as resistências, 
as críticas, as inseguranças e a solidão. Se investigar os galhos ao 
sol traz visibilidade, microscopar as raízes é condenação. Nas trevas 
que nutrem a matéria-prima das páginas, a solidão habita e lá armei 
minha tenda. Os livros sempre foram uma metáfora para meu espíri-
to, investigá-los, para além do lugar de conforto em que se ameaçam 
póstumos, foi visitar também o meu próprio Hades, descobrir potên-
cias e encontrar os velhos baús condenados de outrora. Assim como 
defendo o livro enquanto devir, Raízes também é um experimento em 
processo, o lugar da investigação, o espaço da crise, a fonte nutritiva 
e o momento da dúvida. Ele foi uma proposta, tornou-se um propósi-
to, materializou uma pesquisa e fundiu-se. O appbook Raízes não é o 
futuro do livro, ele sou eu, o estar de uma obra, o não lugar do porvir. 





A presente dissertação, a partir do objeto de pesquisa livro digital, 
teve como objetivo o desenvolvimento projetual do livro aplicativo 
(appbook) – produção imagética de mestrado – para o dispositivo da 
Apple, o iPad, tomando como base o conto Amor da autora Clarice 
Lispector. Para o desenvolvimento da pesquisa teórica, a abordagem 
metodológica foi a dedutiva, fazendo uso de procedimentos como 
o analítico, sintético, histórico e comparativo, frente aos dados ob-
tidos através das técnicas de consulta bibliográfica e eleição de um 
corpus formado por objetos empíricos similares. A pesquisa partiu 
do levantamento histórico do livro, identificando os vetores cultu-
rais que determinaram os modos da manifestação da visualidade 
nas diferentes concepções do livro ao longo da história, bem como 
os caminhos percorridos que justificam a atual supremacia da visu-
alidade na cibercultura. Na sequência, as investigações permitiram 
identificar o forte vínculo cultural do termo livro – mesmo que a ma-
nifestação livresca, desde a sua origem, tenha se permitido deposi-
tar sobre uma materialidade além brochura/papel –, nomenclatura 
que se prestou a servir de ancoragem frente às transformações que 
o livro enfrenta diante da cultura digital, justificando, assim, a sua 
manutenção. Nesse sentido, o trabalho segue distinguindo o livro 
digital do livro eletrônico, registrando a visão metonímica do leitor 
frente às manifestações livrescas contemporâneas, diferenciando, 
dessa forma, hardwares e software, dos livros-arquivos e livros apli-
cativos – estes últimos, categoria-alvo dessa dissertação. Discute o 
dispositivo multitarefa, o iPad da Apple, reconhecendo em suas ca-
racterísticas tecnológicas, aspectos que podem potencializar a ex-
periência interativa e imersiva de leitura e que contribuiriam para 
uma produção editorial mais consonante com a cibercultura, ressal-
tando, ainda, questões relativas ao mercado em si. Apresenta o sta-
tus quo dos appbooks desenvolvidos para a plataforma em questão, 
identificando diferentes estágios transitórios do objeto – a trans-
posição e a transfiguração – rumo ao livro propriamente digital, o 
objeto transduzido. A partir do exercício experimental do appbook 
Raízes, as discussões apontam para um possível avanço do estado 
de transfiguração livresca, a partir da implementação de recursos 
que possam permitir ao leitor a construção de uma obra coletiva, 
interconectando as experiências individuais de distintos leitores. 
Conclui sinalizando para as incertezas do futuro que se aguarda, in-
serindo, nesse contexto, o devir do livro nativamente digital.
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The present dissertation, which researched the digital book, aimed at 
the development of a projectual application book (appbook) – as an 
imagistic master production – for the Apple device, the iPad, based on 
the tale Amor by Clarice Lispector. For the development of the theo-
retical research, the methodological approach was deductive, using 
analytical, synthetic, historical and comparative procedures, confron-
ting the obtained data through the bibliographic techniques and 
election of a body formed by similar empirical objects. The study was 
initiated from the historical survey of the book, by the identification 
of cultural vectors that determine the modes of expression of visu-
ality in the di!erent conceptions of the book throughout history, as 
well as the paths taken to justify the current supremacy of visuality 
in cyber culture. Subsequently, the investigations identified the strong 
cultural bond of the term book – even though the bookish manifes-
tation, since its inception, has been allowed to rely on the materiality 
beyond a brochure / paper – nomenclature which is provided to ser-
ve as a support for the transformations that the book experiences 
when facing the digital culture and therefore justifying its mainte-
nance. Under this scenario, the study followed distinguishing the di-
gital book from the electronic book, recording the metonymic vision 
of the reader when facing the contemporary bookish manifestations 
and di!ering hardware and software from book files and projectu-
al application books – the last one being the category targeted at 
this dissertation. The study also discussed the multi-tasking device, 
the Apple iPad, recognizing its technological characteristics, aspects 
that can enhance the interactive immersive reading experience and 
contribute to an editorial production closer to the cyber culture, and 
pointing issues related to the market itself. Plus, it presents the status 
quo of appbooks developed for the platform in question, identifying 
di!erent transitional stages of the object - the implementation and 
transfiguration - into the digital book itself, the transduced object. 
Considering the Raízes appbook experimental construction exercise, 
the discussions carried on suggest a possible improvement of the sta-
te of the bookish transfiguration, from the implementation of resour-
ces that allow the reader to build a collective work, interconnecting 
the individual experiences of di!erent readers. The study concluded 
signaling the uncertainties of the future and inserting in this context 
the transformations of the native digital book.      

Bookish culture. Ciber culture. iPad. Digital book.

abstract

keywords






