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do outro impõe ao homem a tarefa de 
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que não existe quando se trata da 
palavra própria, ou então existe numa 
acepção muito diferente). 
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RESUMO 
	

Este trabalho propõe-se a estudar de que modo o projeto de e-books 

voltados a crianças em fase de alfabetização pode ser aprimorado, de modo a 

tirar melhor proveito dos recursos tecnológicos e, assim, melhorar a experiência 

de leitura infantil nesse contexto de ensino-aprendizagem. Para isso, expõe-se, 

inicialmente, um panorama geral sobre a popularização dos e-books e sobre a 

leitura em suporte digital. Realiza-se, então, uma pesquisa bibliográfica dividida 

em três partes principais: a primeira busca identificar características do 

público-alvo, suas capacidades e limitações no que diz respeito à leitura; a 

segunda trata do objeto e-book de maneira geral, envolvendo aspectos técnicos 

e de uso desse objeto digital; a terceira aborda o livro digital infantil, sob o 

enfoque do projeto gráfico-visual. Posteriormente, é realizada uma análise de 

similares, em que dez publicações digitais voltadas ao público infantil são 

observadas e analisadas. A partir dos dados obtidos até então, propõem-se 

algumas diretrizes preliminares de projeto, que são avaliadas por especialistas. 

A pesquisa define, por fim, diretrizes de projeto de e-books infantis, que 

permitam ao designer explorar de forma adequada os recursos tecnológicos, 

aprimorando a qualidade técnica dos livros digitais em contexto de alfabetização 

infantil.  

 

Palavras-chave: Design editorial digital, E-books, Livros Infantis. 

 

 

 

 

  



 

	

ABSTRACT 
 

This work studies how the project of ebooks aimed at children learning to 

read can be improved in order to take better advantage of technological 

resources and thus improve children's reading experience in this educational 

context. In order to do that, it begins with an overview of the ebook revolution. 

Afterward, a literature research, divided in three areas, is presented: the first 

aims to understand the target audience, their abilities and limitations with 

regard to reading; the second approaches the ebook, involving technical aspects 

and regarding the use of this digital object; the third addresses children’s ebooks 

under the focus of graphic design. Subsequently, an analysis on children’s books 

available in the market is performed on ten digital publications focused at 

children, which are observed and analyzed. From the data obtained so far, this 

work proposes some preliminary guidelines, which are evaluated by experts. 

The research proposes, finally, design guidelines for children's ebooks, enabling 

the designer to explore adequately the technological resources, and improving 

the technical quality of digital books in an educational context. 

 

Keywords: Digital design, eBooks, Children’s ebooks. 
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1. Introdução 
	
	 O presente trabalho procura analisar o projeto de e-books infantis, 

buscando definir parâmetros que auxiliem os designers a fazer melhor uso dos 

recursos gráficos e tecnológicos disponíveis em ambiente digital, 

desenvolvendo, assim, e-books que sejam adequados ao público infantil em fase 

de alfabetização, enfoque dessa dissertação. Este capítulo inicial traz a 

contextualização e a delimitação da temática de pesquisa, relativa ao projeto de 

e-books voltados ao público infantil. Além disso, procura definir o problema e a 

hipótese que guiaram o desenvolvimento deste trabalho. Em seguida, os 

objetivos gerais e específicos descrevem o caminho que foi percorrido ao longo 

do desenvolvimento da dissertação. A justificativa, por fim, elenca os pilares 

fundamentais que indicam a relevância da temática de pesquisa no meio 

acadêmico do design.	

1.1 Contextualização do Tema 
	
 Na primeira década do século XXI, quando se iniciou a popularização dos 

e-books1, publicações desse tipo voltadas ao público infantil não eram usuais, 

conforme afirma Guernsey (2011). A atenção estava voltada a livros de texto 

focados no público adulto e disponíveis para download e leitura em e-readers2 

como o Kindle3. No entanto, com o lançamento de gadgets4 portáteis com telas 

coloridas touch-screen5, este cenário foi mudando. A chegada do iPad6, da 

empresa americana Apple, transformou revistas cheias de fotos e livros 

totalmente coloridos em uma realidade para os leitores digitais. Assim, foi 

surgindo um sem número de produtos especializados no público infantil, 

fazendo uso de atrativos como cor, ilustração e animação (GUERNSEY, 2011). 

 É objeto de análise, inclusive de teóricos como Roger Chartier (1998), o 

diagnóstico de novos comportamentos induzidos em uma geração jovem, que 

																																																													
1 abreviação de eletronic book, livro digital. 
2 eletronic reader, leitor de livros digitais. 
3 leitor de livros digitais desenvolvido pela empresa Amazon. 
4 dispositivos eletrônicos portáteis com função específica. 
5 também chamada, em português, ecrã tátil, trata-se de uma tela sensível ao toque. 
6 gadget desenvolvido pela empresa Apple e que, além de funcionar como e-reader, agrega 

outras funções que o aproximam de um computador portátil. 
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tenha sido educada diante da tela, uma vez que, para o autor, a leitura em 

suporte digital altera profundamente a relação entre leitor e obra:	
 

o novo suporte do texto permite usos, manuseios e intervenções do 
leitor infinitamente mais numerosos e mais livres do que qualquer 
uma das formas antigas do livro. No livro em rolo, como no códex, é 
certo, o leitor pode intervir. Sempre lhe é possível insinuar sua escrita 
nos espaços deixados em branco, mas permanece uma clara divisão, 
que se marca tanto no rolo antigo como no códex medieval e moderno, 
entre a autoridade do texto, oferecido pela cópia manuscrita ou pela 
composição tipográfica, e as intervenções do leitor, necessariamente 
indicadas nas margens, como um lugar periférico com relação à 
autoridade. Sabe-se muito bem (...) que isto não é mais verdadeiro. O 
leitor não é mais constrangido a intervir na margem, no sentido literal 
ou no sentido figurado. Ele pode intervir no coração, no centro 
(CHARTIER, 1998, p. 88-91). 

 

Como Steve Johnson (2009) afirma em seu artigo “How the E-Book Will 

Change the Way We Read and Write”, a revolução dos e-books vai muito além 

de ‘trocar tinta por pixels’: os livros digitais mudam – ou tendem a mudar – a 

forma de interação com a atividade da leitura. Para Johnson, os e-books tornam 

mais fácil a publicação, com menor burocracia e custo, de uma infinidade de 

livros para todo o tipo de público, com alta segmentação – o que representa uma 

grande mudança também no mercado editorial. No entanto, nas palavras de 

Chartier (2007), ao mesmo tempo em que a nova tecnologia reforça a 

possibilidade de acesso aos textos, também torna difícil apreender sua 

totalidade, seu sentido completo, justamente por ser a mesma superfície (a tela) 

que exibe todos os tipos de textos no mundo eletrônico: de jornais e revistas a 

livros técnicos e de literatura, passando até mesmo por postagens de blogs, 

dependendo do gadget que for utilizado para leitura. Há, segundo Pires (2010), 

uma mudança de comportamento: 

 
o rompimento dos limites materiais, com a passagem do impresso 
para o eletrônico e a quebra da sequência de páginas impressas, 
desperta o leitor para o aprendizado de uma nova leitura, mais 
dinâmica em termos de deslocamento físico e de ação, além de trazer 
para a narrativa novos elementos que estimulam outros sentidos no 
ato da leitura (PIRES, 2010, p.108). 

 
 

A partir dessa reflexão, a questão colocada por Johnson (2009) é a 

seguinte: “reconheceremos o produto livro em si quando a revolução do livro 

digital seguir seu curso?”. Dentro do escopo do design, percebe-se, de acordo 
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com Farbiarz & Farbiarz, em seu artigo “Do códice ao e-book: o texto e o 

suporte” (2010, p.113), que “a relação discursiva que tem no livro seu elemento 

chave deve ser repensada diante dos novos paradigmas, buscando compreender 

as possibilidades projetuais deste campo frente ao seu papel na sociedade”.  Tais 

possibilidades projetuais sofrem, com a alteração do suporte impresso para o 

digital, grandes modificações. No e-book, o designer tem menos controle sobre 

o formato físico da publicação e, dependendo do formato de livro digital 

projetado, definir, por exemplo, a proporção da página e o tamanho da 

tipografia de forma categórica também já não é mais possível. Esse novo cenário 

exige do designer um amplo entendimento das possibilidades e restrições do 

meio digital, para que seja possível projetar de forma coerente e adequada a 

essas novas características. 

 No Programa de Pós-Graduação em Design da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul, no qual este trabalho se insere, há relevantes pesquisas 

focadas em produtos educacionais tendo a televisão digital como suporte (os 

trabalhos “Modelo de referência para o design de produto educacional 

considerando a base tecnológica da TV digital brasileira”7 e “Requisitos de 

projeto para o desenvolvimento de materiais de aprendizagem para a TV digital 

a partir da aplicação da tecnologia Kansei”8 são duas referências dentro da 

temática). Há, também, pesquisas que se ocupam da utilização de infográficos 

interativos na aprendizagem (a exemplo dos trabalhos “Proposição de diretrizes 

para o projeto de gráficos instrucionais estáticos de qualidade”9 e “Framework 

conceitual para aplicação no desenvolvimento de objetos de aprendizagem: 

Infográficos interativo” 10 ). Verificam-se, ainda, trabalhos com enfoque 

específico no projeto de livros digitais (“Proposta de conjunto de diretrizes 

editoriais para o design de livro didático digital interativo para tablet”11  e 

“Diretrizes de projeto para o desenvolvimento de livros digitais interativos”12 

versam sobre essa temática). No entanto, ainda não há pesquisas focadas no 

projeto de livros digitais voltados ao público infantil, livros esses com 

características bastante diferenciadas dos demais livros digitais, tanto no que 
																																																													
7 Autoria de Fabrício Augusto Kipper, sob orientação da Profa. Tânia Koltermann da Silva. 2013. 
8 Autoria de Adriana Sugimoto, sob orientação da Profa. Tânia Koltermann da Silva. 2013. 
9 Autoria de Felipe Schneider Viaro, sob orientação do Prof. Régio Pierre da Silva. 2015. 
10 Autoria de Ana Rita Müller Lorenzon, sob orientação dos professores Prof. Régio Pierre da 
Silva e José Luis Farinatti Aymone. 2013. 
11 Autoria de Giovana Marzari Possatti, sob orientação do Prof. Régio Pierre da Silva. 2015. 
12 Autoria de Valesca Amaro Cechin, sob orientação da Profa. Tânia Koltermann da Silva. 2013. 
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tange ao conteúdo que os compõem, quanto no que tange às características e às 

especificidades do público-alvo.  

Nota-se, assim, a relevância do tema, tanto no sentido de entender as 

mudanças sociais ocorridas a partir da mudança do suporte, quanto no sentido 

de explorar as novas possibilidades de projeto decorrentes da concretização 

desse novo cenário. O que se observa (como se verá ao longo deste trabalho) é 

que grande parte dos e-books disponíveis do mercado limita-se a uma mera 

reprodução da versão impressa do livro, deixando de tirar proveito das 

características do digital e oferecendo ao leitor uma experiência de uso limitada. 

Com o advento da revolução digital, é necessário manter em mente, 

ainda, a importância dos livros como fonte de acesso ao conhecimento, ainda 

que eles passem a ter ‘forma’ diversa da tradicional, impressa (JOHNSON, 

2009). E, ainda, é primordial ensinar à geração que está aprendendo a ler e, 

simultaneamente, manuseando e-books, a importância de apreender o conteúdo 

do texto, de modo a conservar, conforme Chartier (2007), o conceito do que é 

uma criação intelectual, conectando os dois modos de leitura. De acordo com o 

teórico, o uso do meio digital pelas crianças, quando acompanhado de métodos 

pedagógicos, pode, inclusive, melhorar o aprendizado e, consequentemente, o 

processo de alfabetização, acelerando o aprendizado da leitura e aprimorando o 

domínio da língua escrita.  

 Um dos questionamentos que surgem, quando se fala em público infantil 

e em leitura em suporte digital, é o quanto a tecnologia auxiliará ou dificultará o 

processo de alfabetização desta nova geração. A criança tem à sua disposição, no 

suporte digital, múltiplas formas de interação com o livro: é possível ouvir o 

narrador, assistir a ilustrações em movimento, e alguns livros até dispõem de 

jogos integrados. Lisa Guernsey (2011), no entanto, questiona: “quais desses 

recursos são estritamente necessários para aumentar o engajamento e facilitar a 

compreensão da criança com relação à história? E quais deles acabam por ser 

meras distrações, elementos que desviam o foco da ação de ler?”13. Por outro 

lado, pode-se considerar que, em um mundo cercado pela tecnologia digital, os 

e-books façam justamente esta ‘ponte’ entre os atrativos tecnológicos e a leitura 

do texto escrito, conforme a hipótese de Chartier (2007), auxiliando, assim, o 

processo de alfabetização e incentivando a leitura e o interesse pelos livros – 

																																																													
13 A autora levanta esses questionamentos, mas não chega a conclusões em seu artigo. 
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ainda que digitais. Para este pesquisador, esse processo é inevitável: “o 

essencial da leitura, hoje, passa pela tela”. 

 Nesse contexto de adoção das novas tecnologias para uso em ambiente 

escolar e de aprendizagem, alguns autores alertam, no entanto, para o fato de 

que essa “retórica da geração digital” possa levar ao que se pode chamar de 

“banalidade do uso das novas mídias” (Buckingham, 2010). Estudos recentes 

sugerem, nesse sentido, que boa parte das crianças fazem uso apenas superficial 

das tecnologias, não ‘aproveitando’ as mídias para exercer sua criatividade e sua 

capacidade de inovação (Facer et al., 2003; Holloway; Valentine, 2003; 

Livingstone; Bober, 2004 apud Buckingham, 2010). 

 Há pesquisas, ainda, que questionam o rótulo “nativos digitais”, que se 

aplica às gerações que têm contato, desde a infância, com as tecnologias do 

computador pessoal e subsequentes. A expressão ‘digital native14’ remonta a 

uma célebre frase de John Perry Barlow, publicada em seu artigo “A Declaration 

of the Independence of Cyberspace”, de 1996. Barlow afirma: “vocês estão com 

medo de suas próprias crianças, já que elas são nativas em um mundo em que 

vocês serão sempre imigrantes”15. Tal denominação é considerada prejudicial 

por estudiosos de comunicação, mídia e cultura, como Danah Boyd. Para a 

autora, “a retórica dos ‘nativos digitais’, longe de ser útil, é frequentemente uma 

distração do entendimento dos desafios que a juventude encara em um mundo 

conectado”16(BOYD, 2014, p.176). Os estudos de Boyd têm foco em adolescentes 

e jovens adultos – é possível, no entanto, aproveitar seus questionamentos 

quando se estuda o público infantil, pois esse público também se encaixa no 

estereótipo do nativo digital. Para a pesquisadora, a principal problemática que 

envolve a questão diz respeito a um “pré-entendimento” de que os chamados 

“nativos digitais” não precisariam de ajuda ou de apoio para extrair do meio 

digital aprendizado e conhecimento: 

 

a noção de nativo digital, seja construída positiva seja negativamente, 
tem sérias consequências não intencionais. Não apenas é preocupante, 
mas obscurece a distribuição desigual de competências tecnológicas e 

																																																													
14 Tradução da autora: ‘nativo digital’. 
15 Trecho original: “you are terrified of your own children, since they are natives in a world 
where you will always be immigrants”. 
16 Trecho original: “the rhetoric of ‘digital natives’, far from being useful, is often a distraction to 
understanding the challenges that youth face in a networked world”. 
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de meios de letramento em toda a população jovem, apresentando um 
retrato impreciso da juventude como uniformemente preparada para a 
era digital, ignorando-se o nível assumido de privilégio necessário 
para ser “nativo”. Pior que isso, ao não fazer o trabalho necessário 
para auxiliar os jovens a desenvolver ampla competência digital, os 
educadores e o público acabam por reproduzir a desigualdade digital, 
porque a juventude mais privilegiada geralmente tem mais 
oportunidades de desenvolver tais habilidades fora da sala de aula. (...) 
A maioria dos contextos educativos formais não priorizam 
competências digitais, em parte por causa da suposição de que os 
adolescentes entendem, como nativos, qualquer coisa relacionada à 
tecnologia, e em parte porque as avaliações educacionais existentes 
não requerem tal priorização. Embora os jovens estejam sempre 
aprendendo enquanto navegam nestes sistemas, os adultos – 
incluindo pais, educadores e bibliotecários – podem apoiá-los além 
disso, ajudando a transformar sua experiência em conhecimento17 
(BOYD, 2014, p. 179-180). 
 
 

 Boyd aponta, dessa forma, além da problemática dos nativos digitais, a 

existência de diferenças sociais que levam à desigualdade digital. A 

problemática a que a autora se refere, nesse ponto, indica como a não utilização 

de novas tecnologias na educação básica é também um problema social que não 

tem sido resolvido nos contextos educativos institucionais contemporâneos. 

Buckingham (2010, p.39), no entanto, contesta a ideia de que “a tecnologia, por 

si mesma, ofereça uma forma mais eficiente para as escolas atingirem sua 

missão tradicional”. Já para a pesquisadora Dulce Helena Melão (2010), 

importa considerar, nesse contexto de uso das ferramentas digitais em ambiente 

de aprendizagem, que, “apesar das vantagens que lhe estão inerentes, o uso das 

novas tecnologias de informação e de comunicação implica uma partilha 

renovada de saberes e um alicerçar de competências que fomente o sucesso da 

																																																													
17 Trecho original: “the notion of the digital native, whether constructed positively or negatively, 
has serious unintended consequences. Not only is it fraught, but it obscures the uneven 
distribution of technological skills and media literacy across the youth population, presenting an 
inaccurate portrait of young people as uniformly prepared for the digital era and  literacy 
ignoring the assumed level of privilege required to be “native.” Worse, by not doing the work 
necessary to help youth develop broad digital competency, educators and the public end up 
reproducing digital inequality because more privileged youth often have more opportunities to 
develop these skills outside the classroom. (…) Most formal educational settings do not 
prioritize digital competency, in part because of the assumption that teens natively understand 
anything connected to technology and in part because existing educational assessments do not 
require this prioritization. Although youth are always learning as they navigate these systems, 
adults – including parents, educators, and librarians – can support them further by helping turn 
their experience into knowledge”. 
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implementação do processo de ensino/aprendizagem mais adequado” (MELÃO, 

2010, p.85). Para a autora, no que diz respeito às práticas de leitura, tal 

processo de partilha de saberes pode favorecer uma aproximação confiante e 

motivadora do ato de ler pela criança, evitando “a dispersão no oceano de 

escolhas” facilitada pelo acesso e incremento do uso dos meios digitais.  

1.2 Delimitação do tema  
 

 Dado o contexto apresentado, esta pesquisa tem foco no projeto gráfico 

de e-books voltados ao público infantil em fase de alfabetização, ocupando-se 

com a busca de alternativas projetuais que permitam aprimorar a utilização do 

e-book nesse contexto educacional de aprendizado da leitura. A motivação 

advém, justamente, da observação do contexto atual de uso das tecnologias em 

sala de aula. Na mesma linha dos estudos de pesquisadores como Danah Boyd 

(2014), Dulce Helena Melão (2010) e Buckingham (2010), observou-se que a 

tecnologia é subexplorada em ambiente de aprendizagem – espera-se que as 

crianças e os jovens, por serem ‘nativos digitais’, consigam extrair sozinhos o 

conhecimento do contato com as mídias digitais. Por esse motivo, as 

ferramentas, os softwares e os e-books desenvolvidos para esse público têm, 

muitas vezes, pouca ou nenhuma preocupação com a forma de apresentação do 

conteúdo, com o uso dos recursos gráficos etc. Para Buckingham (2010, p.41), 

“parte do problema está na forma como tem sido alocado o investimento [no 

Brasil]: a maior parte dos financiamentos tem sido em hardware, 

significativamente menos em software (...)”. Assim, é também motivação de 

pesquisa a observação da baixa qualidade projetual dos e-books disponíveis no 

mercado nacional e internacional – muitos deles são mera transposição do 

projeto gráfico impresso, com pouca ou nenhuma preocupação em fazer bom 

uso dos recursos que o meio digital oferece.  

 Constitui-se, assim, como recorte de pesquisa deste trabalho, a 

exploração, primeiramente bibliográfica, dos aspectos em design editorial 

digital – tais como diagramação, tipografia, cor, ilustração, recursos gráficos etc. 

– que permitam aprimorar a utilização do e-book no contexto educacional de 

ensino-aprendizagem da leitura. Tal exploração bibliográfica será seguida de 

uma análise de e-books infantis, observando-se como foram desenvolvidos os 

aspectos projetuais em cada um deles. Esse levantamento, juntamente com os 
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dados advindos da pesquisa bibliográfica, servirá de subsídio para a elaboração 

de diretrizes de projeto de e-books infantis, que serão aprimoradas a partir de 

consulta com especialistas da área. Entende-se que tal recorte poderá preencher 

essa lacuna de pesquisa, contribuindo, ainda, para o aprimoramento do projeto 

de futuros e-books infantis. 

1.3 Problema de pesquisa 
 

 Como aprimorar o projeto de livros digitais voltados ao público infantil 

em fase de alfabetização a partir dos recursos tecnológicos disponíveis? 

1.4 Hipótese  
 

Há recursos tecnológicos que, se trabalhados sob determinadas diretrizes 

em design editorial digital, permitem aprimorar o projeto gráfico de e-books 

voltados ao público infantil em fase de alfabetização, alinhando-se 

adequadamente às necessidades do público-alvo. 

1.5 Objetivos  

1.5.1 Objetivo Geral  
 

Propor diretrizes em design editorial digital que permitam aprimorar a 

qualidade técnica dos e-books em contexto de alfabetização infantil. 

1.5.2 Objetivos Específicos 
 

 - Identificar as características principais do público infantil em fase de 

alfabetização; 

  - Compreender as especificidades do leitor infantil da era digital, 

analisando estudos já realizados sobre o tema; 

 - Observar e identificar as principais características e possibilidades de e-

books e e-readers, para embasar a pesquisa específica sobre e-books voltados ao 

público infantil; 

  - Identificar os principais recursos utilizados em e-books infantis 

disponíveis no mercado, de modo a traçar um panorama de como os recursos 

disponíveis em e-readers estão sendo explorados em tais publicações; 



26 
	

- Identificar os pontos de concordância e os pontos de discussão (ou 

pontos em que não há consenso) acerca de decisões projetuais em e-books 

infantis, estabelecendo, assim, diretrizes preliminares de projeto; 

 - Avaliar as diretrizes preliminares e os pontos de discussão e, a partir da 

avaliação, fazer os ajustes devidos para que seja possível definir diretrizes de 

projeto que norteiem o desenvolvimento de e-books infantis de forma coerente e 

alinhada às necessidades do público-alvo. 

1.6 Justificativa 
	
 Relacionando-se os temas da leitura em suporte digital e da fase de 

alfabetização das crianças, considera-se necessário e relevante um estudo 

focado no projeto gráfico dos livros digitais voltados ao público infantil, tendo 

em vista que a revolução digital implica uma mudança de comportamentos 

junto a essa geração educada e alfabetizada durante o advento dos livros 

digitais. Nota-se necessária, ainda, uma reflexão acerca do papel do designer 

nesse cenário, abordando estudos em interatividade, usabilidade, suporte digital 

de leitura e diagramação do livro digital. As decisões projetuais desse 

profissional, em um projeto de e-book infantil – que passam pela programação 

visual, sonora e interativa do livro –, são definitivas para o sucesso ou para o 

fracasso da publicação em sua tarefa de aproximar as crianças do mundo da 

leitura, facilitando seu processo de alfabetização. 

 Cabe, portanto, entender as contribuições do design editorial digital 

nesse processo, partindo-se da premissa de que a forma do objeto escrito (neste 

caso, do livro digital) pode dirigir o “sentido que os leitores podem dar àquilo 

que lêem” (CHARTIER, 1998, p.128). Nesse contexto, o projeto gráfico do e-

book, quando coerente e alinhado com as necessidades do público-alvo, poderia 

posicioná-lo como um agente facilitador do processo de alfabetização e como 

um incentivador da leitura infantil, e não como um fator de distração e de 

afastamento da criança em relação ao texto, conforme a hipótese levantada por 

Guernsey (2011). 

 Tal investigação mostra-se pertinente, também, ao considerar-se que, de 

acordo com a teoria proposta por Jean Piaget, “a inteligência é uma progressão 

que acompanha a faixa etária, através de uma série de estágios, cada um 

caracterizado por seu próprio tipo único de inteligência” (KAUFMAN; 
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STERNBERG, 2011, p.135). Dessa base teórica, conclui-se que o pleno 

desenvolvimento de tais estágios de inteligência na infância permitirá, na fase 

adulta, o alcance de níveis mais avançados ou complexos de cognição. No 

mesmo sentido, para Ritchie et al (2015, p.33), “a correção precoce de 

problemas de leitura não apenas auxilia no desenvolvimento da literacia18, mas 

também pode aprimorar habilidades cognitivas gerais, que são de importância 

crítica em toda a vida”19. Para Werner e Smith (1992), o letramento20 tem-se 

mostrado como um dos mais fortes preditores do futuro sucesso acadêmico da 

criança, reforçando essa hipótese. Ainda, de acordo com Walker, Greenwood, 

Hart e Carta (1994), as habilidades linguísticas dos pré-escolares permitiram 

“adiantar” suas possibilidades de leitura em até três anos escolares. No mesmo 

sentido, Scarborough (1991, apud BENNETT et al, 2002) demonstrou que as 

habilidades de vocabulário adquiridas durante os anos pré-escolares 

possibilitaram grande ampliação na capacidade de leitura nos anos escolares 

subsequentes. Tais estudos demonstram, de forma resumida, que o acesso 

infantil à leitura tem importância fundamental no desenvolvimento pessoal, 

profissional e acadêmico do indivíduo, com reflexos durante toda a sua vida.  

 Nesse contexto, é possível citar, ainda, os estudos de Sylvia Bueno Terzi 

(1982), cuja pesquisa demonstra a importância da constituição do gosto pela 

leitura desde muito cedo – para a autora, antes mesmo do ingresso escolar. 

Terzi reúne diversos autores, como Durkin, Beck, McKee, Brzeinski e Harrison, 

para concluir que “o domínio da leitura antes de a criança iniciar a primeira 

série é um fator determinante de seu bom desenvolvimento como leitora” 

(TERZI, 1992, p.5). Para ela, a criança que está inserida em uma cultura letrada 

desde os primeiros anos de vida terá melhor progresso como leitora nas 

primeiras séries escolares. 

																																																													
18 Literacia define-se como a capacidade de compreender e empregar textos em atividades 
diárias, seja em casa, no trabalho ou na comunidade – para atingir objetivos e para desenvolver 
conhecimento e potencial pessoal (OECD, 2000). Tem-se entendido que literacia é sinônimo de 
letramento. 
19 Trecho original: “Early remediation of reading problems might not only aid in the growth of 
literacy, but may also improve more general cognitive abilities that are of critical importance 
across the life span”. 
20 Enquanto o termo alfabetização é mais centrado no indivíduo, na sua capacidade individual 
de ler e de escrever, o letramento preocupa-se com o impacto da escrita sobre um grupo social, 
isto é, com os reflexos sentidos na sociedade (SANTOS, 2004). Essa temática será mais 
amplamente explorada na seção 2.1.2 do presente trabalho. 
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Cabe, aqui, observar que o bom uso da tecnologia poderia facilitar esse 

processo de acesso infantil à leitura e potencializar o aprendizado – alguns 

estudos sugerem, inclusive, melhores resultados em suporte digital, em 

comparação ao livro físico, como se analisa a seguir. Para Amante (2007), os 

livros digitais interativos parecem contribuir para o desenvolvimento de 

competências em termos de vocabulário, de sintaxe e de reconhecimento de 

palavras, bem como para a compreensão da estrutura narrativa das histórias. 

No mesmo sentido, Basso (2005) afirma que o uso das ferramentas digitais, pela 

sua característica de não linearidade, proporciona “a descoberta e a invenção, 

possibilitando a formação de alunos capazes de construir seu próprio 

conhecimento, tornando-se pesquisadores autônomos à medida que descobrem 

novas áreas de seu interesse”. 

 Em estudo recente, Roskos, Burstein, Shang e Gray (2014) concluíram 

que “a sincronia espacial e temporal de olhar (recursos visuais), ouvir (recursos 

de áudio) e tocar (recursos hápticos) pode ser o ‘ponto central’ que atrai a 

atenção da criança ao texto digital de forma a respaldar a experiência de 

alfabetização e de aprendizagem”21. Esses mesmos autores citam, ainda, o 

trabalho de Korat & Shamir (2007, apud ROSKOS et al., 2014), que demonstra 

que a disponibilidade de atividades de ler + jogar ou de ler + ouvir existentes em 

alguns e-books aprimora as competências de alfabetização e de letramento 

infantil, quando se compara essa experiência à experiência com um livro que 

disponibiliza apenas função básica de leitura. 

 No mesmo sentido, Smeets & Bus (2011 apud ROSKOS et al., 2012, p.60) 

afirmam que “interrupções devidamente cronometradas para instruções sobre 

vocabulário utilizando-se recursos audiovisuais em um e-book, por exemplo, 

têm se mostrado aptas a aprimorar o aprendizado infantil de algumas palavras-

chave22”. A pesquisadora Bettina Kümmerling-Meilbauer23 afirma, ainda, que a 

																																																													
21 Trecho original: “the spatial and temporal synchrony of looking (visual), listening (audition), 
and touching (haptics) may be the sweet spot that garners the young child’s attention to e-text in 
ways that support early literacy experience and learning.” 
22 Trecho original: “Properly timed interruptions for vocabulary instruction with audio-visual 
prompts in an ebook, for example, have been found to increase children’s learning of target 
words”. 
23 Informação verbal. Citação retirada da palestra “Qual a literatura para crianças de até 6 anos e 
por quê?”, ministrada por Bettina Kümmerling-Meibauer, em 31 mar. 2015, no Centro de 
Alfabetização, Leitura e Escrita (Ceale), da FaE / UFMG. Palestra disponível em: 
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literatura é o caminho para a alfabetização e que a criança não deve, nesse 

processo, ater-se apenas ao aprendizado da escrita e da leitura: deve conseguir 

entender imagens, músicas, textos e mídias digitais de uma forma crítica e 

inteligente – processo que, em um e-book, ocorre de forma concomitante à 

apreensão do texto. Tais pesquisas oferecem subsídios para crer que o livro 

digital infantil tem potencialidade para assumir funções relevantes no processo 

de ensino-aprendizagem, se os recursos possibilitados pelo suporte digital 

forem devidamente explorados. 

 Nota-se (e tal percepção será demonstrada ao longo do presente 

trabalho) que os livros digitais infantis atualmente disponíveis no mercado, para 

compra ou para download gratuito, não têm, de modo geral, apresentado uso 

adequado da tecnologia. A simples digitalização de livros infantis impressos, por 

exemplo, resulta em e-books com problemas de proporção de página (com mal 

aproveitamento da tela do e-reader), com subutilização de recursos de áudio e 

de vídeo, e com composições tipográficas que não favorecem a leitura em tela. É 

nesse sentido que se reafirma a importância da presente pesquisa, observando-

se que o desenvolvimento projetual dos e-books infantis pode ser aprimorado, 

resultando em produtos mais adequados às necessidades das crianças em fase 

de alfabetização. 

 Além da relevância do estudo no que tange ao acesso infantil ao mundo 

da leitura, cabe observar, ainda, o crescimento do mercado de livros digitais no 

Brasil, cujos dados reforçam a pertinência desta pesquisa. De acordo com 

estudo da consultoria alemã Rüdiger Wischenbart (2014), foram vendidos cerca 

de 2,5 milhões de e-books no Brasil em 2013  ̶  a título de comparação, segundo 

o mesmo relatório, o comércio de livros impressos no País gira em torno de 100 

milhões de unidades anuais. Tal número é considerado bastante relevante, 

principalmente tendo em vista que alguns pesquisadores consideram 2012 

como marco inicial do negócio do livro digital no Brasil, com o lançamento do 

primeiro leitor digital dedicado24, o Kobo, pela Livraria Cultura, em 5 de 

																																																																																																																																																																																			
<http://www.ceale.fae.ufmg.br/pages/ view/para-formar-leitores-competentes.html> Acesso 
em 9 jun. 2015. 
24  Leitores digitais dedicados, ou, simplesmente, e-readers dedicados, são aparelhos cuja 
finalidade única é a leitura de livros em formato digital (EDITORA ROCCO, 2014). Os aparelhos 
Kindle, da empresa americana Amazon, e Kobo, distribuído no Brasil pela Livraria Cultura, são 
exemplos de leitores digitais dedicados. O aparelho iPad, da empresa americana Apple, é um 
exemplo de e-reader que não se encaixa nesse conceito, por incluir diversas outras 
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dezembro desse ano, seguido dos lançamentos do site nacional da Amazon e das 

seções de livros e filmes da loja de aplicativos Google Play. 

 Incentivos governamentais também têm impulsionado a indústria de 

livros digitais no Brasil  ̶  em 2012, o setor público gerou cerca de 26,4% da 

receita das editoras nacionais. Para o mercado de livros digitais didáticos, a 

inclusão de conteúdo digital ao Programa Nacional do Livro Didático (PNLD)25, 

pelo governo federal, representou, também, grande incentivo. Em 2011, o 

governo previu, pela primeira vez, a inclusão de DVDs aos materiais didáticos 

do programa, com previsão de adoção em sala de aula em 2014. Para a edição de 

2015 do programa, o governo incluiu especificamente e-books para uso escolar, 

incentivando, assim, as editoras nacionais a produzirem livros digitais que se 

encaixassem aos requisitos do PNLD (WISCHENBART, 2014). De acordo com o 

mesmo relatório, outra área que tem sido impulsionada pelo incentivo 

governamental é a acadêmica: o Portal CAPES26 oferece aos estudantes de 

graduação acesso gratuito a cerca de 31.000 periódicos online e 150.000 e-

books. Apenas no ano de 2011, a CAPES investiu 71 milhões de dólares em 

licenciamento de periódicos digitais e em aquisição de e-books, o que representa 

considerável fatia de mercado.  

 Dados mais recentes, como os da pesquisa Mercado do Livro Digital no 

Brasil, realizada pela Câmara Brasileira do Livro (CBL) e pelo Sindicato 

																																																																																																																																																																																			
funcionalidades além da leitura de obras em formato digital.  Os e-readers dedicados trazem 
algumas vantagens com relação aos demais aparelhos, como a utilização de e-ink, tipo de tela 
não retroiluminada, que usa uma espécie de ‘tinta eletrônica’. O fato de essa superfície ser fosca 
faz com que a luz do sol seja refletida, o que permite ler mesmo em ambientes muito claros ou 
debaixo de luz intensa (ALENCAR, 2012). Outra vantagem dos e-readers dedicados é a 
autonomia da bateria, que pode chegar a até dois meses, dependendo do uso (LIVRARIA 
CULTURA, 2015), já que esse tipo de aparelho tem menos recursos e não demanda grande 
quantidade de energia. A título de comparação, a bateria de um iPad tem autonomia de cerca de 
10h.  
25 O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), proposto pelo Ministério da Educação – 
Governo Federal, tem como principal objetivo “subsidiar o trabalho pedagógico dos professores 
por meio da distribuição de coleções de livros didáticos aos alunos da educação básica” (MEC, 
2015). O programa realiza, assim, uma avaliação de obras voltadas ao público infantil e infanto-
juvenil, montando um guia que é encaminhado às escolas. As escolas, por sua vez, escolhem, 
dentre os títulos disponíveis, aqueles que melhor atendem ao seu projeto político/pedagógico. O 
PNLD realiza, então, a compra e distribuição dos livros. À exceção dos livros ditos ‘consumíveis’, 
os livros distribuídos devem ser conservados pelas crianças e devolvidos para utilização por 
outros alunos nos anos subsequentes (MEC, 2015). 
26  Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, agência de fomento à 
pesquisa brasileira, fundada pelo Ministério da Educação (MEC). 
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Nacional dos Editores de Livros (SNEL), em parceria com a Fundação Instituto 

de Pesquisas Econômicas (FIPE), apontam, corroborando com os dados 

anteriormente apresentados, que o mercado de livros digitais no Brasil está em 

franca ascensão. Tal levantamento observou que, em 2013, 68% dos editores e 

livreiros já tinham comercializado livros em formato digital. Dados apurados 

pela pesquisa retratam, ainda, crescimento exponencial no catálogo de livros 

digitais  ̶  de 7.470 em 2012 para 26.054 no ano posterior  ̶  e nas vendas de e-

books de modo geral  ̶  de 227.292 unidades em 2012 para 873.973 no ano 

seguinte (CBL; SNEL; FIPE, 2014). Observa-se, assim, nos últimos anos, uma 

tendência de mercado que demonstra a consolidação do uso de e-books para 

acesso a textos técnicos e literários.  
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2. Fundamentação Teórica 
	

Este capítulo apresenta a investigação bibliográfica realizada a fim de 

sustentar as fases subsequentes do trabalho. Oferecerá, assim, subsídios 

preliminares para a geração de diretrizes de projeto de e-books infantis. As 

informações foram divididas em três seções, conforme se lê a seguir.  

A primeira seção de fundamentação teórica (seção 2.1 Público infantil em 

fase de alfabetização) busca reunir informações acerca do público-alvo da 

pesquisa: crianças em fase de alfabetização, tendo seus primeiros contatos com 

a leitura e com a escrita. Procurou-se, também, ainda que de forma sucinta, 

conceituar alfabetização e letramento, buscando entender o processo em que 

esse público adquire tais habilidades. Apresenta-se, ademais, referencial teórico 

acerca da leitura infantil em suporte digital. 

A segunda seção (2.2 E-books: livros em suporte digital) tem foco no e-

book, de maneira geral – ainda sem deter-se especificamente ao público infantil. 

Apresenta-se um breve histórico, além de um panorama atual, relacionado a 

software e a hardware. Em seguida, alguns conceitos gerais que permeiam a 

leitura em suporte digital são esclarecidos, de modo a oferecer subsídios para 

dar seguimento à análise. Por fim, os diversos formatos de arquivo de e-book 

são definidos, procurando-se observar diferenças e potencialidades de cada um.  

A terceira e última seção de fundamentação teórica (2.3 Projeto de e-

books voltados ao público infantil) tem foco no desenvolvimento de livros 

digitais para público infantil. Cada um dos aspectos que compõem esse tipo de 

projeto – tipografia, cor, ilustração, recursos de áudio, recursos de vídeo, 

interatividade, usabilidade e hipertexto – é analisado, buscando-se reunir 

referencial teórico que possa embasar, em etapa subsequente, a definição de 

diretrizes de projeto que guiem a produção de e-books infantis com maior 

qualidade técnica e com melhor aproveitamento dos recursos disponíveis em 

ambiente digital, conforme o objetivo geral deste trabalho, anteriormente 

apresentado. 
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2.1 Público infantil em fase de alfabetização 
	

Esta seção, que tem enfoque no público-alvo da presente pesquisa, 

crianças em fase de alfabetização – com idades entre seis e oito anos, subdivide-

se em três subseções: a primeira trata das características gerais das crianças 

nessa faixa etária, a segunda elucida alguns aspectos sobre alfabetização 

infantil, e a terceira trata especificamente da leitura infantil em suporte digital. 

2.1.1 Características gerais 
 

Jean Piaget, epistemólogo suíço, em estudo bastante difundido acerca do 

desenvolvimento infantil, estabeleceu quatro estágios de aprimoramento 

cognitivo da criança. São eles os seguintes: o período sensório-motor dos bebês, 

o período pré-operatório do início da infância – fase de preparação para as 

operações concretas –, o período operatório-concreto posterior na infância e o 

período operatório-formal da adolescência. Consoante essa concepção teórica, o 

desenvolvimento cognitivo entre infantes de dois a sete anos, faixa etária na 

qual se insere o público-alvo desta pesquisa, pode descrever-se como estágio 

pré-operacional, período em que ocorre a aquisição de habilidades 

representacionais, o que torna as crianças aptas em diversas áreas – entre elas, 

a linguagem (PIAGET, 1958). 

Não se pode ignorar, apesar disso, que há variabilidade do 

desenvolvimento infantil conforme a criança, na medida em que ela insere-se 

em um meio específico, que se acompanha de estímulos não uniformes, tanto 

dos pais quanto da escola. Cabe considerar, também, as capacidades 

particulares e individuais que podem implicar maior ou menor avanço no 

desenvolvimento cognitivo. Dessa forma, pode-se afirmar que os dados 

constantes do arcabouço teórico piagetiano relativo às fases do desenvolvimento 

infantil têm de ser compreendidos como um referencial, decorrente de uma 

concepção média entre as crianças.  

Para Hunt (2010, p.91), no entanto, “há consideráveis indícios de que as 

habilidades cognitivas das crianças se desenvolvem numa lógica comum, 

embora haja muita discussão sobre até que ponto esses ‘estágios’ podem ser 

identificados”. De acordo com o autor, na maioria das vezes, é possível observar 

padrões de comportamento entre crianças que se encontram no mesmo estágio 
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(na definição de Piaget) – assim, crianças em diferentes estágios serão mais ou 

menos abertas aos modos de entender os textos e mais ou menos flexíveis em 

suas percepções com relação ao texto, por exemplo27. Também com relação ao 

entendimento infantil do texto escrito, estudo de Beran & Brown (2008) aponta 

que as crianças entre quatro e cinco anos já são capazes de reconhecer palavras 

familiares e símbolos em livros e em outros materiais gráficos, impressos ou 

digitais. Em tal faixa etária, é possível dizer também que já têm aptidão voltada 

à compreensão de narrativas com início, meio e fim, bem como com noção 

acerca da ordenação lógica de fatos dentro da história.  

  Quanto às habilidades de fala e de vocabulário, estudos apontam que, 

quando as crianças chegam aos seis anos, normalmente já são capazes de falar 

uma quantidade considerável de palavras, além de conseguir responder a 

perguntas simplificadas, dialogar e contar histórias. Na faixa etária entre seis e 

sete anos, de acordo com Owens (apud BROWN; BERAN, 2008), as crianças 

normalmente já possuem maiores habilidades de concentração e capacidade 

mnemônica. Surge, nesta fase, o interesse pela leitura, além de um aumento 

bastante significativo na quantidade de palavras cujo significado conseguem 

entender (BERAN; BROWN, 2008). Ainda quanto às habilidades infantis com a 

língua materna, Berk (2000) afirma que é nessa idade que elas começam, aos 

poucos, a entender conceitos como rima e aliteração. Entre os três e os seis 

anos, na média, começam a utilizar sentenças gramaticalmente mais complexas, 

combinando duas frases por meio de conectivos, por exemplo. Entre os três e os 

cinco anos, começam a desenvolver estratégias de conversação – como ajustar o 

discurso em relação às expectativas sociais. 

 No que tange às habilidades motoras, que dizem respeito ao manuseio de 

objetos e aos movimentos do corpo, é possível afirmar que, no período em torno 

dos seis anos, as crianças já têm aptidão para segurar o lápis de forma correta, 

embora se identifique, ainda, alguma rigidez na escrita e no desenho – já que se 

encontram em estágio de desenvolvimento motor (BEE; BOYD, 2010). 

 Falando-se especificamente na interação infantil com a tecnologia, 

Markopoulos & Bekker (2003) destacam que, em diferentes idades, a relação 
																																																													
27 Em outra linha teórica, o psicólogo bielo-russo Lev Vygostsky atribui um papel preponderante 
às relações sociais no processo de desenvolvimento intelectual – corrente teórica chamada 
socioconstrutivismo ou sociointeracionismo. Em oposição a Piaget, Vygostsky atribui mais 
importância a processos interpessoais, em comparação a processos internos ou naturais de 
desenvolvimento (FERRARI, 2008). 
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das crianças com as tecnologias pode variar, refletindo seus interesses, 

características e contexto – no entanto, tal interação costuma se resumir a duas 

atividades principais: educação/aprendizagem e entretenimento. De acordo 

com os autores, crianças na faixa etária entre três e sete anos estão 

desenvolvendo sua autonomia – por isso, simplicidade é importante em 

produtos digitais desenvolvidos para esse público. Conceitos demasiado 

abstratos devem ser evitados, pois ainda são difíceis de entender para a maioria 

das crianças. 

2.1.2 Aspectos gerais sobre alfabetização e letramento infantil 
	

 Considera-se relevante definir, ainda que em linhas gerais, os conceitos 

de alfabetização e de letramento, visto que a consciência do designer acerca 

desses fenômenos tende a tornar o processo de criação projetual mais adequado 

às necessidades da criança, na medida em que confere subsídios que permitem 

conhecer o público-alvo e suas peculiaridades. Assim, esta seção busca elucidar 

esses e outros conceitos da área da linguística, sempre relacionando-os ao 

contexto infantil.  

 O processo de alfabetização infantil inicia muito antes de a criança 

aprender a decodificar completamente a linguagem escrita. Ademais, de acordo 

com Baptista (2010),  

 

desde que nascem, as crianças estão imersas em uma cultura 
específica e, ao longo do seu processo de desenvolvimento, vão criando 
estratégias para descrever o mundo, compreendê-lo e com ele 
interagir. A linguagem escrita, que nas sociedades contemporâneas 
influencia e, muitas vezes, determina as estruturas urbanas, as formas 
de interlocução, de expressão da cultura, é um dos elementos com os 
quais as crianças interagem e buscam dele se apropriar para melhor 
compreender o mundo e com ele se relacionar. (BAPTISTA, 2010, p.3) 

	 	
	 A autora sustenta, ainda, que a criança tem, desde muito cedo, interesse 

pelo funcionamento da linguagem escrita. Cita, no mesmo sentido, Ferreiro & 

Teberosky (1985 apud BAPTISTA, 2010), que afirmam que as crianças 

formulam hipóteses para explicar o funcionamento do sistema da linguagem 

escrita, “sobretudo porque elas se interessam em conhecê-lo e desejam dele se 

apropriar”. As autoras relatam, ainda, que crianças que ainda não dominam 

esse código costumam brincar de imitar a escrita e criam histórias a partir de 
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textos verbais e visuais, “atestando, assim, seu protagonismo em relação ao 

processo de construção de conhecimentos sobre a linguagem escrita” 

(BAPTISTA, 2010, p.3).  

 Para Marques (2014, p.15), “o contato com narrativas literárias não se 

restringe ao texto escrito, e geralmente tem início com os contos e as cantigas 

escutados pelos bebês desde o nascimento. À medida que cresce, a criança 

conhece o livro e vê as possibilidades de leitura aumentarem (...)”. Para o autor, 

ter esse contato com os livros desde cedo (antes mesmo do ingresso escolar) é o 

ponto de partida para a inserção da criança em uma cultura centrada na 

linguagem escrita. O autor cita, ainda, a pesquisadora francesa Dominique 

Rateau (1999 apud MARQUES, 2014), que considera que o mais importante 

para a criança, nesse contexto, não é compreender a mensagem específica 

contida no texto, mas perceber que há significados no texto que fazem sentido 

no mundo real, tangível. A partir dos estudos de Rateau, Marques destaca que 

 

a familiaridade com o livro permite que a criança assimile, pouco a 
pouco, a ideia de que a sequência das páginas conformam uma 
narrativa. Além disso, também começa a conhecer os elementos 
básicos do suporte, como a presença do título, a divisão em capítulos e 
o nome do autor, produzindo gestos de leitura que podem ser 
materializados, por exemplo, no passar das páginas impressas ou no 
toque sutil na página digital. (MARQUES, 2014, p.15) 

 

 Nesse processo de ensino-aprendizagem, Bortoni-Ricardo comenta que 

Lesley Clark considera essencial o despertar da consciência fonológica na 

criança: 

ensinar a relação entre sons e letras é fundamental para desenvolver a 

alfabetização. Antes que uma criança possa decodificar ou codificar, 

usando um léxico de sons, ela tem de ser capaz de distinguir padrões 

sonoros e de saber o que significam conceitos como som, letra e 

palavra (CLARK, 1999 apud BORTONI-RICARDO, 2006, p.1). 

 

 Ainda dos estudos de Clark em fonética, Bortoni-Ricardo (2006) traz 

uma ponderação de extrema relevância, alertando para o fato de que, apesar da 

importância da consciência fonética como instrumento para decifração do 

código escrito pela criança, a ênfase do ensino-aprendizagem não pode ser nesse 

código – “o ensino criativo da fônica deve estar firmemente enraizado numa 

experiência significativa de aprendizagem da leitura, em que as palavras estejam 
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contextualizadas em textos que reflitam o universo cultural dos aprendizes” 

(BORTONI-RICARDO, 2006, p.206). Há que se observar, assim, que a ação de 

ler e o gosto pela leitura não se restringem ao mero “desvendar o código da 

linguagem escrita”, embora esse passo inicial seja pré-requisito para a leitura 

formal. Para Filipouski, Marchi e Simões (2009), muito mais do que o 

entendimento da leitura como simples atividade linear de decodificação, ler 

deve ser um esforço por identificar e compreender as funções sociais do texto, 

tais como compreender a história e comentá-la com alguém (no caso de um 

livro literário, por exemplo), aprender algo novo por meio do texto (livro 

didático ou outro texto informativo), aprender a fazer uma comida (receita 

culinária) ou identificar o caminho a percorrer (sinalização urbana). Para as 

autoras, tal percepção da função social do texto é primordial para o aprendizado 

concreto da leitura pela criança – a atribuição de sentido ao texto no mundo 

auxilia a entender a importância da apreensão do código da linguagem escrita e 

incentiva a criança na busca por esse novo conhecimento. No mesmo sentido, 

Terzi (1982) considera, inclusive, problemática a ênfase na decodificação 

quando se fala em alfabetização:  

 

cada palavra funciona como um índice de experiências e 
conhecimentos previamente adquiridos pelo leitor, que nela se 
inscrevem: ao lê-la, o leitor ativa uma determinada rede de 
conhecimentos da memória. Esses conhecimentos ativados vão, por 
sua vez, influenciar a atribuição de significado às demais palavras do 
texto, num processo contínuo de ressignificação. (...) As crianças só 
passam a prestar atenção às palavras quando começam a fazer sentido 
no texto, buscando, neste, indícios de conhecimentos que já possuem. 
Portanto, enfatizar o ensino de palavras isoladamente, fora de um 
contexto significativo, significa impedir o desenvolvimento de leitura 
das crianças (TERZI, 1982, p.7). 

 
 Fala-se, nesse contexto, em letramento, conceito relacionado ao aspecto 

sócio-histórico da constituição da habilidade de ler e de escrever. Para a 

linguista Leda Tfouni, a relação entre escrita, alfabetização e letramento 

é aquela do produto e do processo: enquanto os sistemas de escrita são 
um produto cultural, a alfabetização e o letramento são processos de 
aquisição de um sistema escrito. A alfabetização refere-se à aquisição 
da escrita enquanto habilidade para leitura, escrita e as chamadas 
práticas de linguagem. (...) O letramento, por sua vez, focaliza os 
aspectos sócio-históricos da aquisição da escrita. Entre outros casos, 
procura estudar e descrever o que ocorre nas sociedades quando 
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adotam um sistema de escritura de maneira restrita ou generalizada; 
procura ainda saber quais práticas psicossociais substituem as práticas 
“letradas” em sociedades ágrafas (TFOUNI, 1995, p.9-10).  

 Partindo dessa mesma concepção, Soares (1998) faz distinção entre a 

alfabetização como procedimento formal de acesso ao código da língua escrita e 

o letramento como desenvolvimento de um conjunto de conhecimentos mais 

amplo que torna o sujeito capaz de compreender a realidade que vivencia: 

eventualmente, a criança “ainda é ‘analfabeta’, porque não aprendeu a ler e a 

escrever [no sentido de decifrar o código], mas já penetrou no mundo do 

letramento, [assim,] já é, de certa forma, letrada” (SOARES, 1998, p.93). É por 

isso que a mesma autora aborda o fato de as crianças, ainda que analfabetas, já 

terem interesse pelo manuseio de livros, como se já tivessem acesso ao mundo 

escrito, percebendo seu uso e sua função. Britto (2007), no mesmo sentido, 

refere que 

aprender a ler e escrever na escola deve (...) ser muito mais que saber 
uma norma ou desenvolver o domínio de uma tecnologia para usá-la 
nas situações em que ela se manifesta: aprender a ler e escrever 
significa dispor do conhecimento elaborado e poder usá-lo para 
participar e intervir na sociedade (BRITTO, 2007, p.30). 

 

 Conclui-se, a partir do exposto, que a facilitação do domínio da escrita e 

da leitura, em benefício do letramento, corresponde a uma tarefa que pode ser 

implementada, em parte, por meio do contato com livros. Ocorre que esse 

contato, hoje, não ocorre apenas com o livro em seu formato tradicional, mas 

também por meio da leitura em suporte digital. Diante disso, o acesso ao livro 

digital pela criança é também via capaz de permitir a construção de um vínculo 

entre o universo da leitura e da escrita e a realidade digital, que caracteriza a 

contemporaneidade. Assim, o acesso ao livro digital é uma via de inclusão 

digital, aspecto essencial ao desenvolvimento do letramento necessário à vida 

em sociedade contemporânea, que impõe, nos mais variados ramos da atividade 

humana, capacidade de uso de artefatos digitais. Espera-se, assim, que a criança 

figure no quadro das práticas sociais da leitura e da escrita28, tornando-se capaz 

de uma “leitura significativa” (SMITH, 1999).  

																																																													
28 Terzi (1982) realiza, para fundamentar as ideias defendidas em sua tese, uma pesquisa de 
campo que evidencia, em termos práticos, o conceito de leitura significativa. De sua observação 
da alfabetização em contexto de sala de aula, ela destaca que “dada a exigência das professoras 
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 Ainda, em termos práticos, o e-book infantil pode ter papel crucial no 

aprimoramento da consciência fonética infantil, etapa importante do processo 

de alfabetização, conforme abordado pelos estudos de Clark e Bortoni-Ricardo. 

Por meio de recursos de áudio e de marcação concomitante das sílabas no texto, 

pode ser possível auxiliar a criança na aquisição dessa habilidade fundamental 

para o aprendizado da leitura, como será abordado em seção específica deste 

trabalho. 

  

																																																																																																																																																																																			
de que os alunos copiem do texto as respostas às perguntas de compreensão, eles desenvolvem 
uma estratégia de localização das respostas que não exige a compreensão das perguntas. As 
respostas são, então, copiadas ou lidas sem qualquer envolvimento das crianças com o 
significado, gerando a criação e o uso da pseudolinguagem, numa suspensão do uso da 
linguagem para responder perguntas, a que estão habituadas. Texto e leitura adquirem, então, 
características próprias da escola”. (TERZI, 1982, p.67). Dessa observação, a pesquisadora 
conclui que o ato de ler estava vinculado estritamente à decodificação dos símbolos gráficos da 
escrita em sons, sem qualquer preocupação com o sentido do que estava sendo lido. Em outro 
experimento prático, Terzi solicita que os alunos façam a leitura de um texto em voz alta, a 
partir do que ela observa diversos fatos que comprovam o não envolvimento das crianças com o 
sentido do que está sendo lido: “primeiro, o fato de não perceberem quando pulavam uma linha 
do texto, e continuarem lendo. Segundo, vários erros cometidos seriam facilmente corrigíveis se 
as crianças estivessem preocupadas em fazer sentido do que liam, como por exemplo: ‘tropeçou 
em algo durro’, ‘saiu corendo’, ‘fez todas as promessas que todia’ etc. As crianças não percebiam 
o erro e não estranhavam estar produzindo ‘palavras’ desconhecidas, provavelmente, por terem 
sido expostas, desde o início da alfabetização, a palavras cujo significado não conheciam. Isto as 
faria crer, agora, serem os sons que produziam, também palavras desconhecidas. Um outro fato 
foi que as correções de palavras-chave, feitas pelo adulto, não foram utilizadas pelas crianças 
quando da recorrência das palavras corrigidas – os erros se repetiam ou as crianças criavam 
uma outra forma diferente para as palavras – o que revela que elas não estavam entendendo o 
texto, para o quê a compreensão das palavras era importante. Assim, a correção tinha efeito 
apenas na decodificação e, como esta não estava associada ao significado, não era gravada” 
(TERZI, 1982, p.68-69). Terzi percebe, assim, que o resultado do ensino da leitura focado única 
e exclusivamente na decodificação é a percepção, para a criança, do ato de ler totalmente 
desvinculado da busca de um sentido para o texto (a leitura significativa). Como, em sala de 
aula, entender o texto é conseguir fazer o exercício apresentado pela professora, sem considerar 
o significado (Terzi observou que diversas professoras exigiam que os alunos copiassem as 
respostas de compreensão diretamente do texto, sem a possibilidade de reescrever o que 
entenderam com suas próprias palavras), para muitas crianças esse (copiar e colar) é o conceito 
de interpretação de texto ensinado na escola – essa é a função da leitura, totalmente à parte do 
mundo real e de uma função social efetiva. 
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2.1.3 A leitura infantil em suporte digital 
	

Para Dresang (1999, p.1123), “o ambiente digital online proporciona uma 

‘arena’ poderosa, sem precedentes, para os jovens obterem informação para 

tomar parte nas comunidades globais de aprendizado29”. 

 Estudo de campo realizado por Colombo & Landoni (2014) concluiu que 

muitas crianças têm expectativa de uma experiência de leitura melhor (ou, pelo 

menos, diferente) com o livro digital, em comparação com o livro impresso. As 

autoras configuraram sua pesquisa com dois grupos de crianças: o primeiro foi 

colocado em contato com um e-book ‘básico’ – simplesmente uma digitalização 

de um livro infantil impresso –, e o segundo grupo teve acesso a um e-book 

‘ampliado’30 – contendo diversas opções de interação, além de áudio e vídeo. 

 O primeiro grupo teve uma experiência negativa com o livro digital, que 

falhou em atender suas expectativas. As crianças desse grupo relataram preferir 

o livro impresso em detrimento do digital: quase um terço das crianças 

participantes desse grupo não finalizou a leitura do livro. Por outro lado, as 

crianças do segundo grupo experimental terminaram de ler o e-book e 

demonstraram maior intenção e vontade de repetir a atividade. Para as autoras 

do estudo, conclui-se que “e-books com uma melhor experiência de leitura 

podem motivar as crianças – especialmente aquelas relutantes com a atividade 

da leitura (...) – a lerem mais31” (COLOMBO & LANDONI, 2014, p.142). Elas 

perceberam, ainda, que as crianças do segundo grupo que não haviam finalizado 

a leitura do livro impresso acabaram por ler o livro digital do início até o final, 

corroborando com as conclusões da pesquisa – algumas crianças relataram, 

inclusive, não terem gostado da história, mas, apesar disso, terem finalizado a 

leitura por “gostarem de interagir com o livro enquanto liam o texto”. Dentre as 

conclusões de sua pesquisa de campo, as autoras citam, por fim, que 

 

essas descobertas indicam que a experiência de leitura infantil em 
suporte digital seria bastante beneficiada a partir da inclusão de 
multimídia e interatividade – desde que tais características 

																																																													
29 Trecho original: “the on-line digital environment provides an unprecedented, powerful arena 
for youth to obtain informationto participate in global learning communities”. 
30 No original, as autoras falam em ‘basic eBook’ versus ‘enhanced eBook’. 
31 Trecho original: “eBooks with a better reading experience might motivate children – reluctant 
readers especially (…) – to read more”. 



41 
	

proporcionem uma contribuição significativa para a história. A 
tecnologia para fazer isso está à nossa disposição e aparenta estar 
madura: apenas precisamos explorá-la melhor (COLOMBO & 
LANDONI, 2014, p.143) 32. 

 

 Nota-se, assim, que a leitura infantil em suporte digital pode ter diversas 

vantagens em relação ao suporte impresso – especialmente quando há uso 

adequado das tecnologias disponíveis. No ambiente digital, as crianças têm a 

oportunidade de construir o conhecimento, interagindo com o livro por meio da 

visão, da audição e do tato – dessa forma, muitas vezes, o livro digital torna-se 

um grande atrativo para o mundo da leitura, provocando interesse até mesmo 

em crianças pouco envolvidas com a atividade de ler, conforme mostrou a 

pesquisa de Colombo & Landoni.  

2.2 E-books: livros em suporte digital. 
	

	 Com vistas a dimensionar a evolução das tecnologias e dos formatos33 em 

e-readers e e-books, este capítulo apresenta, em termos gerais, a história da 

leitura em suporte digital e um panorama atual (seção 2.2.1). 

Subsequentemente, são apresentados alguns conceitos gerais atinentes aos e-

books e e-readers contemporâneos (seção 2.2.2). Em seguida, os principais 

formatos de e-books são apresentados (seção 2.2.3), procurando-se observar 

diferenças e semelhanças entre eles, bem como possibilidades e restrições 

particulares de cada tipo de arquivo. Tal análise oferecerá subsídios para que se 

possa definir quais tecnologias e formatos são mais adequados para o 

desenvolvimento de e-books voltados ao público infantil em fase de 

alfabetização.  

																																																													
32 Trecho original: “These findings indicate that children’s eReading experience would greatly 
benefit from multimedia and interactive enhancements – provided that they give a meaningful 
contribution to the storyline. The technology for doing this is there and appears to be mature: 
we just have to better exploit it”. 
33 Formato é o tipo de arquivo por meio do qual um livro eletrônico é disponibilizado. Cada 
formato tem possibilidades e restrições distintas, como será abordado em seção específica.  
Cabe, aqui, incluir a distinção feita por Sehn (2014, p.225) entre formato físico e formato digital: 
“formato físico refere-se ao tamanho e às proporções, no caso dos livros impressos. O formato 
digital [temática do presente trabalho] refere-se ao tipo de arquivo digital em que o conteúdo é 
armazenado, geralmente identificável pela sua extensão, por exemplo,  .pdf, .epub etc.”  
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2.2.1 E-books e e-readers: breve histórico e panorama atual. 
	

	 Embora os primeiros livros em formato digital tenham sido 

disponibilizados na década de 1970, pelo Projeto Gutenberg34 (HART, 1992), na 

época voltados à leitura na tela do computador, considera-se que os esforços no 

desenvolvimento de tecnologias que permitissem maior aproximação entre a 

experiência de leitura em tela e a experiência de leitura de um livro impresso 

foram cruciais para a popularização da leitura em suporte digital. Nesse sentido, 

a década de 1990 foi marcada pelo surgimento de diversos aparatos tecnológicos 

visando, justamente, ao melhoramento da leitura em tela. Apesar de alguns 

“ensaios” anteriores35, foi apenas no ano de 1998 que os primeiros e-readers 

chegaram ao mercado: o Softbook Reader e o Rocket Reader (Figura 1) foram os 

precursores desse tipo de dispostivo (KOZLOWSKY, 2010). Com telas sensíveis 

ao toque com resolução média de 100-dpi36 e funcionalidades semelhantes, o 

Softbook permitia download de livros eletrônicos por meio de uma conexão 

Ethernet ou modem telefônico, enquanto o Rocket Reader precisava ser 

sincronizado com um computador para fazer a transferência de materiais 

(HARRISON, 2000). Para Harrison (2000, p.36), “esses dispositivos 

demonstraram considerável esforço projetual ao capturar uma experiência de 

																																																													
34 Há quem considere o fundador do Projeto Gutenberg, Michael Hart, o criador do primeiro e-
book, pela publicação digital do texto “Declaration of Independence”, em 04/07/1971. A partir 
desse documento, lançaram-se as bases para a criação do projeto, que é a maior e mais antiga 
biblioteca digital do mundo. O projeto tem o objetivo de disponibilizar textos da forma mais 
simples possível, gratuitamente (HART, 1992). 
35 Em 1968, Alan Kay propôs um modelo conceitual que se aproximava muito do que se tem hoje 
como e-reader. Antes mesmo do desenvolvimento de tecnologias como a Ethernet e os 
computadores pessoais, o Dynabook, como foi batizado, era uma espécie de computador portátil 
com display duplo. Apesar de nunca ter saído do papel – Kay chegou a produzir apenas um 
modelo em papelão –, tal projeto ganhou importância histórica por ter proposto, em um único 
dispositivo, diversas funcionalidades dos leitores digitais modernos: portabilidade, ausência de 
fios, capacidade de conectar-se em rede e capacidade de funcionar como notebook e como 
suporte para leitura (HARRISON, 2000). 
36 A sigla DPI (dots per inch – pontos por polegada) expressa o número de pontos individuais 
que existem em uma polegada na superfície em que uma imagem é representada. O nível de 
detalhes na reprodução de uma imagem eletrônica depende da sua resolução, ou seja, da 
quantidade de informações que ela contém. Quanto mais informações, mais alta será a 
resolução , melhor a qualidade e mais detalhada a reprodução (AMBROSE & HARRIS, 2009). 
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leitura similar à da leitura em livro físico, ao mesmo tempo em que procuraram 

fazer uso das possibilidades proporcionadas pelas tecnologias37”. 

 

 
Figura 1: Softbook (esquerda) e Rocket Reader (direita) 

Fonte: Business Week38 e Daily Times Gazette39 
  

 Em 1999, outros e-readers chegaram ao mercado. O EveryBook Reader 

continha um modem ‘embutido’, que permitia o acesso a uma loja online 

própria. O Millennium eBook, lançado no mesmo ano, também utilizava 

conexão com a internet para download de conteúdo. Nos anos seguintes, dois 

famosos e-readers foram lançados: o Gemstar eBook, em 2000, e o Cybook, em 

2001. Nenhum desses e-readers, no entanto, chegou a ser grande sucesso de 

vendas e de mercad0 (LEBERT, 2011a). Em 2004, ainda com pouco 

crescimento no mercado de e-readers e de e-books, a Sony fez um lançamento 

historicamente importante: o Librié foi o primeiro leitor de e-books a utilizar e-

Ink (tinta eletrônica), aproximando ainda mais a experiência de leitura física 

com a experiência de leitura em tela.  

  Três anos mais tarde, em 2007, a Amazon lançava a primeira versão do 

Kindle (Figura 2), o e-reader que finalmente difundiu a leitura em suporte 

digital, utilizando a mesma tecnologia do e-reader proposto pela Sony – a tinta 

eletrônica. Grande sucesso de público, o primeiro lote do Kindle esgotou-se 

																																																													
37 Trecho original: "These devices underwent considerable design effort to capture a book-like 
reading experience while leveraging the strengths offered by (...) technology". 
38 Disponível em: <http://www.businessweek.com/1998/44/b3602056.htm>. Acesso em: 20 
jun. 2015. 
39  Disponível em: <http://www.dailytimesgazette.com/rocketbook-a-reusable-and-wonderful-
paper-notebook-that-syncs-with-cloud-storage/1615/>. Acesso em: 20 jun. 2015 
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apenas cinco horas e meia após seu lançamento, tendo suas vendas incentivadas 

pelo extenso catálogo de livros digitais da Amazon (KOZLOWSKI, 2010). 

 
Figura 2: Amazon Kindle 

Fonte: The Verge40 
 

 

 Em 2009, pela primeira vez, livros digitais venderam mais do que livros 

físicos no site de e-commerce da Amazon. No ano seguinte, acompanhando uma 

tendência de mercado agora positiva, diversas empresas lançaram e-readers, 

como Asus, Plastic Logic e Samsung (KOZLOWSKI, 2010). Paralelamente, o 

Google lançou sua eBookstore, voltada à venda de livros digitais para a 

plataforma Android41. Também em 2010, o iPad (Figura 3), da Apple, foi 

lançado, e a iBooks Store vendeu meio milhão de e-books em menos de um mês 

(BARTRAM, 2014). Com tela colorida sensível ao toque, de alta resolução, o 

aparelho trouxe uma nova proposta, aproximando-se mais de uma versão 

compacta do computador pessoal do que de um leitor digital dedicado. Mesmo 

sem ter como propósito específico a leitura, o aparelho popularizou ainda mais a 

leitura em suporte digital, incentivando, inclusive, mudanças nas publicações 

digitais, como inclusão de gráficos animados, vídeos e áudio.  

																																																													
40 Disponível em: <http://www.theverge.com/products/kindle-2007/452>. Acesso em: 20 jun. 
2015. 
41 Android é um sistema operacional móvel, projetado pelo Google. Com uma interface de 
usuário baseada na manipulação direta, o Android foi pensado principalmente para dispositivos 
móveis com tela sensível ao toque, como smartphones e tablets. 
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Figura 3: Apple iPad 
Fonte: Reed College42 

 
 

 Atualmente, há, no mercado, grande diversidade de dispositivos para 

leitura, que podem ser divididos entre e-readers e tablets (os primeiros, com 

finalidade exclusiva de leitura, e os segundos, compilando diversas outras 

funções). Um panorama completo sobre os aparelhos disponíveis e as principais 

diferenças entre eles pode ser encontrado no Apêndice (e-readers – Apêndice A 

e tablets – Apêndice B).  

2.2.2 Conceitos gerais 
	

 Esta seção busca elucidar alguns conceitos técnicos relevantes dentro da 

área de estudo do livro digital. Trata, assim, primeiramente, de diferenciar os 

possíveis tipos de tela que servem de suporte ao  e-book – e- Ink  e LCD –;  em 

um segundo momento, procura esclarecer o conceito de DRM e sua importância 

para a comercialização de e-books; após, trata dos conceitos de layout fluido e 

layout fixo, imprescindíveis quando se fala em projeto de livros digitais; e, por 

fim, busca definir os diferentes formatos de e-books  atualmente 

comercializados, abordando as especificidades e limitações de cada um. 

  

																																																													
42 Disponível em: <http://reed.edu/cis/about/ipad_pilot/index.html>. Acesso em: 20 jun. 2015. 
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2.2.2.1 Tipos de tela – e-Ink e LCD 
	

 Como já abordado anteriormente no presente trabalho, e-Ink é um tipo 

de tela não retroiluminada utilizada, normalmente, em e-readers dedicados. 

Cabe, aqui, definir esse tipo de tela e entender as principais diferenças entre e-

Ink e LCD (Liquid Cristal Display – Tela de Cristal Líquido), essa última 

utilizada em tablets. 

 A tela e-Ink é o tipo de display eletrônico que mais se assemelha à 

aparência do impresso. Sua tecnologia é baseada em pequenas microcápsulas, 

com diâmetro semelhante ao de um fio de cabelo humano. Cada microcápsula 

contém partículas brancas carregadas positivamente e partículas pretas 

carregadas negativamente, todas suspensas em um fluido transparente. Quando 

um campo magnético é aplicado, as partículas brancas se movem para o topo, 

onde ficam visíveis ao usuário. Isso faz a superfície parecer branca naquele 

ponto. Ao mesmo tempo, as partículas pretas ficam no fundo, onde não estão 

visíveis. Ao reverter-se o campo magnético, a situação também se inverte. 

(SIEGENTHALER et al., 2012). Com esse mecanismo de funcionamento, a tela 

e-Ink consegue atingir alta resolução de visualização do conteúdo – com a 

ressalva de que, até o momento, não há telas desse tipo coloridas. Ainda, telas e-

Ink são, por definição, opacas. Alguns e-readers dedicados, no entanto, 

oferecem iluminação embutida – possuem, para isso, uma camada que 

direciona a luz de cima para baixo, distribuindo-a uniformemente na camada de 

tela e-Ink (SEHN, 2014). 

 As telas do tipo LCD, por sua vez, são telas finas e planas que utilizam as 

propriedades moduladoras de luz do cristal líquido. De acordo com Siegenthaler 

et al. (2012, p.2), “cada pixel de uma tela LCD consiste, tipicamente, em uma 

camada de moléculas alinhadas entre dois eletrodos transparentes e dois filtros 

polarizados, os eixos de transmissão que são (na maioria das vezes), 

perpendiculares uns aos outros”43. As telas LCD são, portanto, retroiluminadas e 

exibem cores brilhantes. De acordo com Sehn (2014, p. 148), “a luz da tela LCD 

divide opiniões: muitas pessoas reclamam que a luminosidade pode incomodar 

os olhos, podendo causar ardência, vermelhidão etc., mas outros leitores 
																																																													
43 Trecho original: “Each pixel of an LCD typically consists of a layer of molecules aligned 
between two transparent electrodes, and two polarizing filters, the axes of transmission of which 
are (in most of the cases) perpendicular to each other”. 
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apreciam a luz emitida pela tela, principalmente porque favorece a leitura em 

ambientes escuros”. 

	

2.2.2.2 DRM  
	

 A sigla DRM – Digital Rights Management (Gerenciamento de Direitos 

Digitais) – refere-se a um sistema que utiliza tecnologia de criptografia para 

manter um e-book vinculado à conta do usuário que o comprou. Há, no 

mercado, três sistemas em uso pelas principais lojas que comercializam e-

books: o sistema de DRM da Amazon, o sistema da Apple e o da Adobe. Apesar 

de ser um sistema que visa a conter a pirataria de livros eletrônicos, seu uso não 

impede totalmente que isso ocorra, visto que há técnicas para remover o DRM 

de um e-book. 

 

2.2.2.3 Layout Fixo e Layout fluido 
	

 Há, basicamente, dois tipos principais de e-books no que tange ao layout: 

o layout padrão/fluido e o layout fixo. Entender as características de cada um e 

as diferenças entre eles é primordial, pois essa é uma das primeiras decisões de 

projeto quando se fala em desenvolvimento de e-books – essa decisão 

influencia, inclusive, na definição do formato digital por meio do qual o livro 

será disponibilizado. 

 Os e-books de layout fluido (também chamado padrão ou responsivo) são 

o tipo mais comum de publicação digital. Utilizado para conteúdos compostos 

por texto e poucos recursos visuais, o layout fluido (Figura 4) permite que o 

conteúdo do livro se adapte à largura da tela do e-reader, de modo que o leitor 

não precise fazer uso de ferramentas como zoom e scroll para ler. O layout 

fluido permite que o leitor altere a fonte que compõe o texto e que aumente ou 

diminua o corpo do texto, customizando o livro para sua experiência de uso. 

Algumas outras configurações são possíveis, como alteração de tamanho de 

margem e aumento ou diminuição de espaço entrelinhas. No entanto, de acordo 

com Sehn (2014), alguns desses recursos dependem mais do software que for 

utilizado para leitura do que do formato do arquivo em si. 
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Figura 4: ‘Reinações de Narizinho’, exemplo de e-book de layout fluido. 
Fonte: Lobato, Monteiro; 201444. 

 

 Os e-books de layout fixo (Figura 5), por sua vez, permitem menos 

customização por parte do usuário e, portanto, conferem mais controle ao 

designer sobre o layout do livro. Esse tipo de layout é frequentemente usado em 

projetos em que o layout da página é mais complexo do que uma coluna única 

de texto, ou, ainda, quando há necessidade de posicionar determinado conteúdo 

em um ponto fixo na página. Exemplos comuns de uso de layout fixo em e-

books são livros de culinária, relatórios de empresas, livros infantis ilustrados e 

determinadas publicações técnicas (E-BOOK PARTNERSHIP, 2014).  

  

 

																																																													
44  Disponível em: <https://itunes.apple.com/br/book/reinacoes-narizinho-edicao/id852 
694590?mt=11>.  Acesso em: 25  jan. 2016. 
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Figura 5: ‘Até as princesas soltam pum’, exemplo de e-book de layout fixo. 

Fonte: Brenman, Ilan; Zilberman, Ionit; 201545. 
 
 

 Os quadros 01 e 02 apresentam, por fim, uma síntese dos principais 

benefícios e limitações de cada um dos tipos de layout. Considera-se, a partir 

dessa análise, que a configuração em layout fixo é, de modo geral, mais 

adequada para o desenvolvimento de e-books infantis, visto que permite 

explorar a relação entre texto e ilustração/animação de maneira mais complexa 

do que a possível nos e-books de layout fluido (em que há a restrição do layout 

de coluna única, por exemplo), além de permitir que o designer trabalhe a 

tipografia e a seleção das fontes de forma mais cuidadosa e precisa, fator 

imprescindível considerando-se o público-alvo, como se verá em seção 

específica (2.3.2). A principal restrição do layout fixo, que diz respeito à 

compatibilidade com dispositivos de leitura, não implica grandes complicações 

quando se fala em público infantil, uma vez que a característica de trazer 

conteúdos em cor induz que esse tipo de e-book seja produzido para tablets (e 

não para e-readers), o que na prática reduz as preocupações de compatibilidade 

de formatos, como se verá na seção seguinte (2.2.3).   

  

																																																													
45  Disponível em: <https://itunes.apple.com/br/book/ate-as-princesas-soltam-pum/id680855 
346?mt=11>.  Acesso em: 25 jan. 2016. 
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Layout fluido 

Benefícios 

- Amplas oportunidades de divulgação, por ser compatível 

com a maioria das plataformas e dispositivos de leitura; 

- Dá ao leitor controle sobre a visualização do texto; 

- Tamanho de arquivo menor (facilita o download); 

- Desenvolvimento geralmente mais barato; 

- Facilidade de atualização. 

Limitações 

- Suporta apenas layouts de página única, além de não haver 

suporte a múltiplas colunas ou a conteúdo posicionado de 

forma fixa (absoluta) na página; 

- Pouco controle sobre órfãs e viúvas46. O leitor controla o 

tamanho do texto, a fonte, o entrelinha e as margens. Assim, o 

conteúdo visível irá variar entre dispositivos e de usuário para 

usuário; 

- Suporte limitado para inclusão de fontes ao arquivo 

(embedded fonts). 

Quadro 1: Layout fluido – benefícios e limitações. 
Fonte: Autora, com base nas informações constantes do site Ebook Partnership47 

 
Layout fixo 

Benefícios 

- Controle total do designer sobre o layout da página, o que 

inclui conteúdo em múltiplas colunas, texto posicionado sobre 

imagens, uso de backgrounds coloridos, imagens sangrando48 

a página e apresentação do conteúdo em página dupla; 

- Suporte à inclusão de fontes ao arquivo (possibilita trabalhar 

com qualquer fonte, incluindo-a ao arquivo do e-book). 

Limitações 

- Oportunidades mais restritas de distribuição; 

- Arquivo não intercambiável entre dispositivos ou aplicativos; 

- Arquivos mais pesados (dificulta o download); 

-Problemas de legibilidade com conteúdos pequenos em 

alguns dispositivos; 

- Geralmente mais caro para desenvolver e atualizar. 

 Quadro 2: Layout fixo – benefícios e limitações. 
Fonte: Autora, com base nas informações constantes do site Ebook Partnership49 

																																																													
46 Robert Bringhurst (2011, p.52) define órfãs como “linhas isoladas de um parágrafo que 
principia na última linha de uma página”. De acordo com o autor, “já as viúvas são as réstias dos 
parágrafos que terminam na primeira linha de uma página”.  
47  Disponível em: <http://www.ebookpartnership.com/services/ebook-conversion/format-
standard-fixed-layout/> Acesso em: 07 jul. 2015 
48 O sangramento refere-se, em material impresso, às informações que se estendem além do 
ponto em que a página será refilada, permitindo que as cores ou imagens continuem até a 
extremidade da página cortada (AMBROSE & HARRIS, 2009). No caso da tela, aplica-se o 
mesmo conceito e fala-se em imagens sangradas quando o conteúdo imagético se estende até o 
final da área útil da tela, sem deixar margens ou espaços em branco. 
49  Disponível em: <http://www.ebookpartnership.com/services/ebook-conversion/format-
standard-fixed-layout/> Acesso em: 07 jul. 2015 
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2.2.3 Formatos 
	

 Ao definir o escopo de trabalho do designer em um projeto de livro, 

Haslam (2007) afirma que esse profissional é responsável 

pelo projeto da natureza física do livro, seu visual e sua forma de 
apresentação, além de cuidar do posicionamento de todos os 
elementos na página. Em conjunto com o editor, o designer seleciona 
o formato do livro e decide como será seu acabamento. Os designers 
planejam grades, selecionam a tipografia e o estilo do layout da página 
(HASLAM, 2007, p.16). 
 

	 Com o advento do livro digital, o escopo de trabalho do designer, quando 

envolvido em um projeto de livro eletrônico, sofreu grande modificação em 

relação ao trabalho com a mídia impressa. Tal alteração tem bastante relação 

com os formatos desenvolvidos para leitura em tela, muitos deles com 

determinado grau de customização da página por parte do leitor. A 

possibilidade de acesso ao livro digital em suportes diversos, dependendo do 

tipo de e-reader utilizado, também influencia na experiência de leitura – e, 

nesse caso, o designer tem bem menos controle sobre o formato físico da 

publicação (que será o formato físico do e-reader). Já não é mais possível, por 

exemplo, dependendo do formato do e-book projetado, definir a proporção da 

página e o tamanho da tipografia de forma categórica, como acontecia ao se 

projetar um livro convencional, em papel. Nesse sentido, para Sehn (2014, 

p.140), “por não ter [o e-book] uma forma final fixa, as diferentes camadas de 

significado somadas às ferramentas de que o leitor dispõe devem ser levadas em 

consideração no momento do projeto desse conteúdo”. Por esses motivos, 

considera-se essencial entender as possibilidades e restrições que cada formato 

de e-book oferece50, para que seja possível, ao projetar livros eletrônicos, 

desenvolver um projeto coerente e que faça melhor uso das possibilidades 

tecnológicas disponíveis. 

	  

																																																													
50 Serão apresentados, nesta seção, os formatos mais comumente utilizados e disponíveis à 
venda, além daqueles de importância histórica. Há outros formatos proprietários que, por terem 
pouca expressão de mercado, não serão abordados neste trabalho. 
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2.2.3.1 ASCII 
	

 O ASCII – American Standard Code for Information Exchange (Código 

Padrão Americano para Troca de Informação) – corresponde a um arquivo de 

texto básico (.txt) que, por ser um recurso simplificado, não permite nenhum 

tipo de recurso de estilização do texto – como negrito, itálico, sobrescrito, 

subscrito e caracteres não latinos (SEHN, 2014). Esse formato é bastante seguro 

no sentido de preservação do conteúdo do livro digital, justamente devido à 

simplicidade do arquivo, em termos de codificação. Nesse sentido, Sehn (2014, 

p.165) destaca que “quanto mais complexo for o formato de arquivo de 

representação visual, maior o risco de apresentar problemas de leitura no 

software ou até mesmo gerar uma incompatibilidade de sistemas”. Para a 

autora, o formato ASCII representa a informação ‘pura’, ou seja, o texto do autor 

propriamente dito. Por esse motivo, muitos autores não chegam a considerar o 

ASCII como um formato de livro digital.  

2.2.3.2 Mobipocket 
	

 O Mobipocket foi desenvolvido, no início dos anos 2000, por uma 

empresa francesa de mesmo nome, fundada por Thierry Brethes e Nathalie 

Ting. Baseado em HTML 3.2, o formato podia ser acessado em qualquer PDA51 

ou computador – assim, rapidamente, tornou-se um padrão global para e-books 

em dispositivos móveis (LEBERT, 2009). O formato MOBI tem, ainda, suporte 

nativo a e-books com layout fluido. Em 2005, o formato foi comprado pela 

Amazon e, posteriormente, substituído pelo Kindle Format 8 – KF8.  

2.2.3.3 KF8 
	

 Lançado pela Amazon em 2011, o Kindle Format 8 é o sucessor do 

formato Mobipocket, e foi atualizado para incluir grande variedade de novas 

funcionalidades. O formato KF8 tem suporte a HTML5 e a CSS3, além de 

possuir suporte nativo a e-books de formato fluido ou fixo. O KF8 permite 

																																																													
51  A sigla PDA (Personal digital assistant – Assistente Pessoal Digital) diz respeito a 
computadores com dimensões reduzidas, que cumprem função de agenda e que podem se 
conectar à Internet para acesso a e-mails, por exemplo. É o caso dos palmtops, por exemplo. 
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bloqueio opcional com DRM. Ao fazer o download de um e-book nesse formato 

por meio do site da Amazon, o arquivo fica ‘bloqueado’ ao aparelho Kindle do 

usuário. No entanto, cabe observar que apenas a Amazon pode aplicar o DRM 

aos livros em formato KF8. Outra observação cabível e relevante sobre esse 

formato é que ele é compatível apenas com dispositivos e aplicativos Kindle52. 

2.2.3.4 ePub2 
	

 O formato ePub – abreviação de electronic publication – foi desenvolvido 

como um padrão industrial para livros digitais. Baseado em uma série de 

tecnologias e padrões, como Open eBook e XHTML 1.1, o diferencial desse 

formato é o modo como combina tais padrões para oferecer uma fundação 

sólida de formatação para e-books. O padrão ePub é mantido pelo IDPF – 

International Digital Publishing Forum –, uma organização sem fins lucrativos 

composta por companhias de tecnologia e editoras. O formato ePub2, 

especificamente, foi introduzido em 2007, com uma atualização em 2009, e é 

contemporaneamente utilizado por grande parte das lojas que comercializam e-

books, sendo o formato mais usado em termos de extensão de mercado. No 

entanto, muitos varejistas já estão migrando para o formato ePub3, a versão 

mais atual do padrão ePub. O formato ePub2 permite bloqueio com DRM e 

pode ser lido em quase todos os e-readers disponíveis no mercado, com exceção 

da plataforma Kindle. Quanto à formatação, e-books em formato ePub2 são 

nativamente fluidos. A empresa Apple desenvolveu uma extensão de layout fixo 

para ePub2, amplamente utilizada para livros infantis, mas que não faz parte 

das especificações originais do formato53. 

2.2.3.5 ePub3 
	

 Versão mais atual do padrão ePub, o formato ePub3 foi lançado em 2011, 

e vem ganhando adesão de mercado desde então. Os ganhos com relação à 

versão anterior (ePub2) incluem melhor suporte a caracteres não latinos e 

inclusão de mídia ao livro, além de outros aprimoramentos e atualizações 

																																																													
52 Informações compiladas a partir de dados disponíveis no site Ebook Architects. Disponível 
em: <http://ebookarchitects.com/learn-about-ebooks/formats/>. Acesso em: 27 jun. 2015. 
53 Informações compiladas a partir de dados disponíveis no site Ebook Architects. Disponível 
em: <http://ebookarchitects.com/learn-about-ebooks/formats/>. Acesso em: 27 jun. 2015. 
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relacionadas à programação. O formato inclui, ainda, suporte nativo a livros 

digitais de layout fluido e fixo, além de permitir bloqueio por DRM. Atualmente, 

é compatível com poucos e-readers, sendo o iPad o mais popular dentre eles – a 

tendência de mercado, no entanto, é de crescimento da compatibilidade desse 

formato54. 

2.2.3.6 Nook Kids 
	

 O formato Nook Kids, popularmente conhecido como ePib, é um formato 

de layout fixo, utilizado exclusivamente para livros infantis na plataforma Nook, 

da Barnes & Noble. Apesar de sua estrutura ser similar à de um arquivo ePub, 

há diferenças substanciais. O ePib é criado a partir de um arquivo PDF, não de 

código HTML e CSS. Assim, o código resultante não é editável e não pode ser 

aprimorado ou atualizado. Arquivos no formato ePib são criados a partir de uma 

ferramenta proprietária, disponível apenas para editores cadastrados na Barnes 

& Noble. O formato Nook Kids tem diversas características interessantes, como 

narração em áudio, mas não permite inclusão de vídeo aos livros e ferramenta 

de zoom, que são opções disponíveis em outros formatos de e-book. Há 

possibilidade de bloqueio por DRM, e a compatibilidade do arquivo resume-se a 

tablets Nook e a alguns aplicativos Nook para iPad55. 

2.2.3.7 iBooks Author 
	

 O iBooks Author é um formato proprietário, criado pela Apple para ser 

utilizado em livros digitais visualmente complexos, como livros de culinária. 

Esse formato é compatível apenas com o programa iBooks, e pode ser 

desenvolvido exclusivamente no programa iBooks Author. O formato é 

nativamente de layout fixo, mas há possibilidade de criação de uma versão 

fluida do conteúdo, acessível quando o usuário muda a orientação (paisagem ou 

retrato) do e-reader. O formato não é indicado para livros infantis, por não ter 

suporte à narração em áudio sobreposta ao conteúdo. Para outros tipos de livros 

de não ficção, no entanto, o formato é bastante interessante, por poder incluir 

																																																													
54 Informações compiladas a partir de dados disponíveis no site Ebook Architects. Disponível 
em: <http://ebookarchitects.com/learn-about-ebooks/formats/>. Acesso em: 27 jun. 2015. 
55 Informações compiladas a partir de dados disponíveis no site Ebook Architects. Disponível 
em: <http://ebookarchitects.com/learn-about-ebooks/formats/>. Acesso em: 27 jun. 2015. 
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vídeo e widgets56, por exemplo. O iBooks Author pode ser bloqueado via DRM, 

e seu código é basicamente composto em HTML, CSS e Javascript (embora não 

seja editável pelo desenvolvedor do e-book)57. 

2.2.3.8 PDF 
	

 Os arquivos PDF são bastante comuns na internet, e podem ser gerados 

por uma infinidade de programas: por exemplo, Adobe InDesign, Adobe 

Acrobat e impressoras virtuais que permitem salvar um arquivo PDF a partir de 

praticamente qualquer aplicativo no computador. O problema principal do uso 

de arquivos desse tipo como e-books é que eles não são responsivos, ou seja, não 

se adaptam aos diferentes tipos e tamanhos de tela. Assim, o usuário precisa 

utilizar o zoom, combinado às ferramentas de scroll58, para ler o texto – uma 

experiência de uso bastante distante do ideal. PDFs podem ser encriptados via 

DRM, e seu código base é proprietário da Adobe – devem, portanto, ser editados 

a partir do arquivo original. O formato pode ser lido em qualquer e-reader; no 

entanto, a maioria das grandes lojas que comercializam e-books não trabalha 

com a venda desse tipo de arquivo. 

2.2.3.9 Síntese comparativa de formatos de e-book 
	

 O Quadro 3 apresenta uma síntese com os formatos de e-book 

apresentados nesta seção, indicando as principais características de cada tipo de 

arquivo e indicando a compatibilidade com e-readers e a existência ou não de 

suporte nativo a e-books de layout fluido e fixo.  

 

																																																													
56 Widgets são pequenos programas, basicamente autossuficientes, que tendem a executar 
apenas funções simples, como mostrar o tempo e a temperatura na tela inicial de um celular, por 
exemplo. Um widget é executado como parte do processo de outra aplicação – isso requer que o 
widget preserve as permissões dessa aplicação de origem (VOGEL, 2009). 
57 Informações compiladas a partir de dados disponíveis no site Ebook Architects. Disponível 
em: <http://ebookarchitects.com/learn-about-ebooks/formats/>. Acesso em: 27 jun. 2015. 
58 Também chamada scrollbar ou barra de rolagem, é um controle gráfico que permite que 
determinado conteúdo seja visto ‘aos poucos’, quando seu tamanho total é maior do que o 
disponível na tela do computador, celular, tablet ou e-reader. 
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Código 

base 

Folha 
de 

estilos 

E-readers 
compatíveis 

Extensões 
de 

arquivo 

Suporte 
a layout 
fluido 

Suporte 
a layout 

fixo 

Mobipocket HTML3 Limitado Kindle 
.prc, .mobi, 

.azw   

KF8 

HTML 4, 
XHTML1.1, 
(X)HTML 

5 

CSS3 Kindle 
.prc, .mobi, 

.azw   

ePub2 XHTML 1.1 CSS2 

Quase todos os 
e-readers 

disponíveis no 
mercado. 

.epub   

ePub3 (X)HTML5 CSS3 
Suporte 

limitado em 
iPad e Kobo 

.epub   

ePib XHTML N/A 
Nook e 

aplicativos Nook 
para iPad 

.epub   

iBooks 
Author 

XHTML 1.1 CSS3 iPad .ibooks   

PDF PDF N/A 

Quase todos os 
e-readers 

disponíveis no 
mercado. 

Compatibilidade 
reduz com uso 

de DRM. 

.pdf   

 
Quadro 3: Comparação entre formatos de e-book 

Fonte: E-book Architects 
	

	 A partir da análise realizada, é possível concluir que os formatos ePub2 e 

ePub3 são os que, de maneira geral, mostram-se mais adequados ao projeto de 

e-books voltados ao público infantil, visto serem compatíveis com ampla 

quantidade de e-readers, oferecendo suporte ao uso de layout fixo (que permite, 

como já visto, que a diagramação da página seja mais complexa e que o designer 

tenha controle sobre a tipografia) e à inclusão de mídia e áudio ao livro.   	
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2.3 Projeto de e-books voltados ao público infantil 
	

 Esta seção aborda os principais aspectos projetuais envolvidos no 

desenvolvimento de um e-book: inicia-se com a análise da diagramação, 

passando pela tipografia, pela seleção cromática, pela ilustração, pelos recursos 

de áudio, de animação e de vídeo, até chegar aos tópicos de interatividade, de 

hipertexto e de usabilidade.  

2.3.1 Diagramação 
	
 No livro infantil – seja impresso, seja digital –, a diagramação é regida 

pela ilustração, e é por meio das relações propostas entre ilustração, texto e 

demais elementos de layout que é condicionado o ‘discurso’ do livro. Assim, a 

compreensão de opções diversas para diagramação do e-book voltado a crianças 

viabiliza uma implementação de técnicas de projeto editorial mais efetivas. 

Sophie Van der Linden, em sua obra ‘Para Ler o Livro Ilustrado’ (2011), propõe 

uma classificação em torno das diagramações para livros infantis – tais tipos de 

diagramação, segundo a autora, “devem ser percebidos antes como ‘polos’ para 

os quais tendem as produções, e não como categorias estáveis e fechadas” 

(LINDEN, 2011, p.67). 

 A diagramação, para Linden, pode ser classificada em quatro tipos – 

dissociação, associação, compartimentação e conjunção –, os quais se vinculam 

mais à disposição dos elementos no espaço da página dupla59 do que em relação 

à página simples ou ao livro como um todo (Figura 6). Em outras palavras, a 

preocupação da autora relaciona-se à forma como cada dupla de páginas se 

comporta em relação a si mesma e aos elementos que a compõem: não se 

poderia falar, assim, em um ‘tipo de diagramação’ único do livro. Inclusive, 

Linden defende, justamente, que haja variação entre os tipos de diagramação de 

página a página, o que garantiria maior fluidez no encadeamento do livro. 

 

																																																													
59	A página dupla diz respeito ao livro impresso aberto, cuja face visível apresenta-se dividida 
pela dobra do papel. Embora esse conceito tenha relação direta com a natureza física do livro, 
muitos e-books ‘simulam’ essa divisão da dobra do papel, como se verá ao longo do trabalho. 	
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Figura 6: Tipos de diagramação conforme Linden (2011) 

Fonte: imagens – Linden (2011); esquemas de diagramação – autora60 
 

 Por defender a variação da diagramação a cada nova página do livro 

infantil, Linden afirma que esse tipo de publicação ‘narra’ de página a página, 

tendo forte relação com a página dupla e com a sucessão de páginas. Buscando 

essa compreensão com relação aos tipos de diagramação para livros infantis, o 

Quadro 4 apresenta as principais características que diferenciam as quatro 

categorias. 
																																																													
60 FENSTERSEIFER, T. A. Design Editorial: os livros infantis e a construção de um público-
leitor. 2012. 210 f. Monografia (Graduação em Design Visual). Faculdade de Arquitetura, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul.  
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Tipo de Diagramação 

 
Características 
 

Dissociação 

 
A imagem ocupa a “página nobre” (página da direita), 
enquanto o texto é posicionado na página da esquerda, 
geralmente impresso sobre um fundo homogêneo. A 
imagem pode ‘sangrar’	 a página ou ser emoldurada, e 
desenhos com contorno ou vinhetas podem aparecer na 
página de texto. 
 

Associação 

Diagramação mais comum nos livros infantis. Há um 
rompimento da dissociação entre página de texto e página 
de imagem, reunindo pelo menos um enunciado verbal e um 
enunciado visual no espaço da página.  

Compartimentação 

Diagramação próxima à das histórias em quadrinhos, com 
divisão do espaço da página ou da página dupla em várias 
imagens emolduradas. O texto, por sua vez, inscreve-se 
próximo a esses quadros ou dentro de balões. 

 
Conjunção 

 
Ao contrário da diagramação dissociativa, aqui há uma 
organização que mescla diferentes enunciados sobre o 
suporte. Textos e imagens são articulados em uma 
composição geral, na maioria das vezes realizada em página 
dupla. Os vários enunciados ficam entremeados e integram 
a imagem. 
 

 
Quadro 4: Tipos de Diagramação conforme Linden (2011) 

Fonte: autora61 

 Avaliando-se, então, as necessidades específicas de layout de um livro 

infantil – que incluem imagens sangradas, inclusão de texto sobre imagem, 

texto em colunas múltiplas, uso de backgrounds coloridos, apresentação do 

conteúdo em página dupla e utilização de tipografia específica para público 

infantil em fase de alfabetização –, e somando-se tais necessidades às 

especificidades dos tipos de layout de livros digitais (abordadas nos quadros 1 e 

2), confirma-se que o modelo de layout fixo é mais adequado para esse tipo de 

publicação digital. A partir dessa definição, a variação entre os tipos de 

																																																													
61 FENSTERSEIFER, T. A. Design Editorial: os livros infantis e a construção de um público-
leitor. 2012. 210 f. Monografia (Graduação em Design Visual). Faculdade de Arquitetura, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
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diagramação propostos por Linden pode ser reproduzida também no livro 

digital, o que torna a composição da obra mais interessante e fluida.  

	

2.3.2  Tipografia 
	

	 Em razão de destinar-se a um público especial, o livro infantil impõe 

maior rigor na técnica projetual – tal preocupação decorre também da 

importância de esse artefato ter dentre seus objetivos fundamentais o incentivo 

ao gosto pela leitura desde a primeira infância. A seleção tipográfica, nesse 

contexto, é tarefa de suma importância no sentido da facilitação dos primeiros 

contatos infantis com a leitura (LOURENÇO, 2011).  

 O questionamento sobre qual tipografia seria mais adequada para 

crianças em fase de alfabetização não é, segundo Mayra Maldonado Roa (2013), 

um fator que se possa considerar recente, já que tal preocupação começou a ser 

levada em conta no design editorial voltado ao público infantil desde a década 

de 1930. Datam dessa época as primeiras famílias tipográficas com versões para 

crianças, que, segundo Roa, 

consistem, basicamente, na introdução dos chamados ‘caracteres 
infantis’, que em termos concretos são estruturas de traço diferente 
para os caracteres ‘a’ e ‘g’, com a finalidade de serem mostrados junto 
aos caracteres originais da tipografia usada, mas com formas mais 
claras, correspondendo de maneira aproximada ao modo como as 
crianças escrevem, o que presumidamente afetaria de maneira 
positiva sua assimilação visual (ROA, 2013, p.65)62. 

	
 Os caracteres tipográficos infantis são identificados, assim, por um 

traçado mais orgânico (menos rígido), com utilização de caracteres de “um 

andar só” – enquanto os caracteres ‘adultos’ 63  correspondentes têm, 

tradicionalmente, “dois andares” (Figura 7).  

 

																																																													
62  Trecho original: “consisten básicamente en la introducción de los llamados caracteres 
infantiles, que em términos concretos son estructuras de trazos distintas para los caracteres 'a' y 
'g', con la finalidad de ser mostradas junto con los caracteres originales de la tipografía usada, 
pero con formas mucho más claras, correspondiendo de manera cercana al modo como escriben 
los niños, lo que presumiblemente afecta de manera positiva su asimilación visual”. 
63 O caractere "a" adulto também pode ser chamado de "a" romano. O "g" adulto também pode 
ser chamado de "g" romano ou binocular – paralelamente, o "g" infantil seria denominado 
monocular (RUMJANEK, 2009).  
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Figura 7: Caracteres ‘adultos’ e caracteres ‘infantis’. 

Fonte: adaptado de Lourenço, 2011. 
  

 Nas figuras 8 e 9, é possível observar dois projetos tipográficos com 

caracteres infantis: a fonte Gill Sans Schoolbook, de Eric Gill, é uma versão para 

crianças da Gill Sans Roman, enquanto a Sassoon Primary Infant, dos designers 

Rosemary Sassoon e Adrian Williams, é um projeto inteiramente desenvolvido 

com foco no público-alvo. 

 

	
Figura 8: Gill Sans Schoolbook, de Eric Gill. 

Fonte: Le Jardin de Kiran, 201064. 
 

																																																													
64 Disponível em <http://www.lejardindekiran.com/caracteres-typographiques-pour-lapprentis 
sage-de-la-lecture/ >.  Acesso em 26 dez. 2015. 
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Figura 9: Sassoon Primary Infant, de Rosemary Sassoon e Adrian Williams. 

Fonte: Le Jardin de Kiran, 201065. 
 
 

 Há, no entanto, controvérsias quanto à real necessidade do uso de 

caracteres infantis em textos voltados a leitores iniciantes. A pesquisadora Sue 

Walker (2005) notou, em pesquisa de campo, que a maioria das crianças sabia 

que existiam diferentes desenhos dos caracteres ‘a’ e ‘g’, e algumas até 

formularam uma explicação para isso, referindo que o ‘a adulto’ é o que se lê e 

que o ‘a infantil’ é o que se escreve. A pesquisadora observou que algumas 

crianças demonstravam, de fato, mais dificuldade em ler os caracteres ditos 

‘adultos’, mas isso não chegou a afetar sua performance de leitura nos testes 

realizados. Para Walker, o primordial é a diferenciação entre os caracteres 

infantis, principalmente no que tange às letras ‘a’, ‘g’ e ‘o’ (Figura 10). 

 

	
Figura 10: Pouca diferenciação entre caracteres da fonte Avant Garde Gothic. 

Fonte: adaptado de Lourenço, 2011. 
 
																																																													
65 Disponível em <http://www.lejardindekiran.com/caracteres-typographiques-pour-lapprentis 
sage-de-la-lecture/ >.  Acesso em 26 dez. 2015. 
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 Para Letícia Rumjanek, pesquisadora brasileira especialista em tipografia 

para crianças em fase de alfabetização, embora não haja consenso quanto ao 

desenho tipográfico mais adequado para o público-alvo, é possível, sim, 

observar um padrão. Para ela, “algumas características básicas ou conceitos, 

especialmente dos projetos mais atuais, encontram-se presentes em desenhos 

distintos” (RUMJANEK, 2009, p.36). A autora concluiu que o uso de caracteres 

infantis, por exemplo, seria uma dessas características consideradas adequadas 

por grande parte dos profissionais que lidam com o público infantil. 

 Há, ainda, uma discussão acadêmica acerca da utilização de fontes 

serifadas ou não serifadas em projetos editoriais voltados ao público infantil. 

Walter & Reynolds (apud LOURENÇO, 2011) realizaram uma pesquisa de 

campo para descobrir se o uso da serifa é ou não importante em textos infantis. 

As tipografias utilizadas no teste foram Century e Gill Sans (Figura 11), e os 

resultados apontaram a segunda como a favorita pelas crianças, sugerindo que 

tipos sem serifas têm um apelo particular junto aos leitores iniciantes. 

  

 
 

Figura 11: Fontes avaliadas no estudo de Walker & Reynolds. 
Fonte: autora. 

 

 No mesmo sentido, pesquisa realizada no Centro de Linguagem e 

Literatura da Universidade de Reading, em 2001, por Sue Walker, constatou 

que as fontes Helvetica, Frutiger e Gill Sans, todas sem serifas, continuam a ser 
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amplamente utilizadas em publicações para crianças, utilizando-se o ‘a’ e o ‘g’ 

em caracteres infantis (LOURENÇO, 2011). 

 Os autores que defendem, por outro lado, o uso de fontes serifadas para o 

público infantil, afirmam que os caracteres das fontes com serifas possuem 

maior diferenciação entre si: são mais claros e precisos e, portanto, facilitariam 

a leitura pelas crianças. Rumjanek (2009) resgata, neste sentido, os estudos 

realizados por Coghill na década de 1980, que buscaram elucidar se a já 

difundida recomendação de utilização de tipografias sem serifas em livros 

infantis teria razões educacionais ou se seria apenas fruto de convenção: 

 

a partir de sua experiência em sala de aula com crianças em processo 
de alfabetização, Coghill observou a grande dificuldade que 
determinadas crianças encontram em distinguir certas letras, que 
podem apresentar formas praticamente idênticas em alguns desenhos 
tipográficos sem serifa. Os grupos de letras ‘b’, ‘d’, ‘p’ e ‘q’, e ‘u’ e ‘n’ 
representam maior dificuldade por se tratarem de formas iguais que 
sofrem apenas alterações simples em seu sentido de leitura, como 
rotação ou inversão. Considerando esse fato, a tipografia com serifa 
seria mais indicada por apresentar maior diferenciação entre letras, 
por meio de formas mais complexas (RUMJANEK, 2009, p.49). 
 

 Lourenço (2011), no entanto, cita os autores Burt (1959), Poulton (1965), 

Raban (1984), Emanuel Araujo (1986), Sassoon (1993/2000) e Walker & 

Reynolds para concluir que o uso de serifas não apresentaria um efeito 

significativo na leitura das crianças, defendendo que o mais importante é a 

clareza entre caracteres (independentemente de serem serifados ou não) e sua 

similaridade com a escrita caligráfica – característica que facilitaria a leitura, 

devido à similaridade com a forma como a criança escreve. 

 Outro ponto de ampla discussão quando se fala em tipografia para 

crianças diz respeito à composição do texto: enquanto alguns autores defendem 

composições inteiramente em caixa alta, outros defendem a utilização de 

caracteres em caixa alta e em caixa baixa, como forma de apresentar às crianças, 

desde os primeiros contatos com a leitura, os diversos desenhos que uma letra 

pode assumir. Para Kato (1999 apud RUMJANEK, 2009), o repertório visual 

das crianças ainda é bastante limitado e, por isso, a leitura infantil envolve 

menos reconhecimento visual instantâneo e mais operações de análise e de 

síntese. Assim, as palavras lidas por uma criança seriam decifradas a partir de 

unidades menores (letras e, depois, sílabas) – ao contrário do que acontece com 
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os adultos alfabetizados, que decifram as palavras como um todo e não letra a 

letra. Para Rumjanek (2009), isso seria um indicativo de que o formato de 

palavras inteiras não é tão importante para as crianças quanto o é para os 

adultos alfabetizados – o que indicaria, por consequência, que os caracteres 

maiúsculos são mais apropriados para o público-alvo, uma vez que há estudos 

(WATTS e NISBET, 1974, apud RUMJANEK, 2009) que indicam maior 

legibilidade individual desses caracteres.  

 Há que se ressaltar, ainda, que tão importante quanto a seleção e a 

composição tipográfica é a composição do texto – espaçamento entrelinhas, 

comprimento da linha e corpo da fonte são algumas características que têm 

influência direta na facilitação do contato com o texto, quando se fala em 

leitores iniciantes. Para Lourenço (2011), o recurso de hifenação do texto deve 

ser evitado, e as quebras de linha devem ocorrer sempre de acordo com a 

sintaxe do texto. O autor afirma, ainda, que “para as crianças existe uma real 

necessidade de um espaçamento maior entre letras e entre palavras do que para 

um adulto” (LOURENÇO, 2011, p.123). A tabela desenvolvida por Burt, Cooper 

e Martin, em 1955, busca estabelecer, nesse sentido, alguns padrões práticos 

para o design editorial voltado ao público infantil, definindo cada parâmetro de 

acordo com a idade do público-alvo (Tabela 1). 

	

Idade 
(anos) 

Tipo 
(pontos) 

Corpo 
(pontos) 

Altura 
x 

(pol.66) 

Letras 
por 

linha67 
(linha 
4 pol.) 

Comprimento 
da linha 

(pol.) 

Espaço 
entrelinhas 

(pol.) 

Número 
de 

linhas 
(bloco 

vertical 
5 pol.) 

até 7 24 30 0,150 30 5 0,250 12 

7-8 18 20 0,111 38 4 0,170 18 

8-9 16 18 0,090 45 3 0,150 20 

9-10 14 15-16 0,075 52 3 0,130 24 

10-12 12 14 0,068 58 4 0,110 28 

12+ 11 12 0,060 60 4 0,100 30 

 
Tabela 1: Padrões tipográficos para livros de leitura infantis 

Fonte: BURT, COOPER & MARTIN, 1955.  
	

																																																													
66 Polegada; 1 pol. = 2,54 cm. 
67 Incluindo espaços em branco. 
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 Os estudos apresentados na presente seção têm foco principal no design 

editorial de impressos voltados ao público infantil. No entanto, a maioria dos 

estudos são igualmente úteis quando se fala em projeto editorial digital. Cabe, 

aqui, a ressalva de Vanderschantz (2008), que coloca que, enquanto alguns 

princípios de design e de tipografia são facilmente transferíveis do papel para a 

tela, alguns novos princípios e investigações devem ser levados em conta para 

que seja possível compreender plenamente a natureza da comunicação visual 

em suporte digital. O autor destaca que questões relacionadas à legibilidade e 

‘leiturabilidade’68 são exemplos de princípios que requerem maior investigação 

para aplicação em tela: 

 

a tipografia para tela não é limitada pelas considerações econômicas 
do impresso; assim, o modo como o designer aborda essa mídia 
também deve ser diferente. (...) O tipo na tela é apresentado em pixels 
retangulares; assim, o tamanho e a forma dos caracteres escolhidos 
são de suma importância. Uma tipografia e a forma de suas letras 
devem ser robustas, claras e reconhecíveis, com considerável uso de 
espaço entre letras para garantir legibilidade e leiturabilidade 
(VANDERSCHANTZ, 2008, p.6)69. 

	

	 A partir das considerações teóricas apresentadas na presente seção, 

conclui-se ser primordial observar, no projeto editorial digital voltado ao 

público infantil em fase de alfabetização, que a tipografia seja adequada ao 

público-alvo, conforme aporte bibliográfico aqui apresentado, e que também 

tenha boa renderização70 em tela, conforme observou Vanderschantz. Ainda, é 

importante, para garantir legibilidade e leiturabilidade, observar-se o contraste 

entre o texto e o fundo da tela – bastante diferenciado quando se compara ao 

																																																													
68 Legibilidade é a “clareza visual do texto, em geral baseada em tamanho, tipografia, contraste, 
bloco de texto e espacejamento dos caracteres usados” (LIDWELL; HOLDEN; BUTLER, 2010, 
p.148). A leiturabilidade, por sua vez, tem mais relação com a compreensão dos textos e com a 
organização da informação – “é determinada por fatores como o quanto as palavras são comuns, 
o comprimento das sentenças, o número de frases em uma oração e o número de sílabas das 
orações” (idem, p.198). 
69 Trecho original: “Type for the screen is not limited by economic considerations of print; thus, 
how a designer approaches this medium should be different. (…) Type on screen is presented via 
rectangular pixels; thus, size and shape of typefaces chosen, are of consideration. A typeface and 
its letterforms must be robust, clear and recognizable, with considered use of letter spacing in 
order to be readable and legible”. 
70 A expressão ‘renderização’ diz respeito à boa legibilidade da tipografia em tela.	
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contraste entre o texto e a superfície do papel, visto tratar-se (a tela) de 

superfície brilhante, enquanto o papel tem superfície opaca. 

 

2.3.3  Cor 
	
 A paleta de cores é um fator determinante para geração de interesse junto 

ao público infantil, influenciando diretamente na seleção de um livro pela 

criança. Para Ramos & Witter (2008, p.40), “o colorido dos livros dá à criança o 

prazer do jogo visual e desperta a curiosidade”; Coelho (2000) aponta, ainda, 

que as cores utilizadas em um projeto editorial voltado ao público infantil 

devem ser, preferencialmente, vivas e contrastantes, de modo a estimular 

sensações como alegria e bom humor. Estudo de campo realizado por Klohn & 

Fensterseifer (2012) teve conclusões no mesmo sentido: as pesquisadoras 

observaram, em um grupo de crianças em fase de alfabetização, que a maioria 

tinha preferência por livros com paletas de cores variadas, em detrimento de 

livros monocromáticos ou compostos por cores mais neutras e sóbrias. 

 É possível observar, por oposição, que a paleta cromática pode ser guiada 

pela temática da história – e é, inclusive, importante que haja variação entre os 

tipos de narrativas para o livro ilustrado infantil. Assim, dependendo da 

temática central do livro, poderá não ser possível explorar uma paleta de cores 

vivas – por vezes, uma paleta monocromática encaixa-se melhor ao conceito da 

publicação. Assim, caberá ao designer, em conjunto com o autor e com o 

ilustrador, decidir a paleta a ser trabalhada no e-book, considerando não só as 

preferências infantis, mas também o teor da narrativa, para que se tenha uma 

obra atrativa aos olhares da criança e coerente em si mesma.  

 Nesse sentido, é possível afirmar que as escolhas cromáticas podem, 

inclusive, acrescentar sentido à obra. Na ilustração desenvolvida por Eliardo 

França para o livro ‘O Rei de Quase-Tudo’ (Figura 12), por exemplo, 

 
as cores vibrantes da aquarela líquida, muito comum nos trabalhos 
gráficos dos anos 1970, ajudam neste livro a transportar o tema do 
autoritarismo para o universo da literatura infantil, um assunto que 
apesar de atemporal, estava muito presente na época devido ao 
contexto político do país (HANNING; MORAES; PARAGUASSU, 
2012, p.22 ).  
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Figura 12: Eliardo França, O Rei de Quase-Tudo, 

Rio de Janeiro: Orientação Cultural, 1974. 
Fonte: HANNING; MORAES; PARAGUASSU, 2012, p.22 

 
 Outro exemplo em que o uso da cor está atrelado ao conteúdo da obra e a 

aspectos culturais atinentes à temática trabalhada no livro pode ser observado 

nas ilustrações desenvolvidas por Graça Lima para ‘O Filho do Vento’ (Figura 

13). Na obra, “tanto o desenho como a pintura em guache sobre papel colorido e 

a utilização de tintas ora vibrantes, ora terrosas, fazem menção a aspectos 

culturais e naturais da África” (HANNING; MORAES; PARAGUASSU,2012, p.178). 

	
Figura 13: Rogério Andrade Barbosa [texto] e Graça Lima [ilustrações], 

O Filho do Vento. São Paulo: DCL, 2001. 
Fonte: HANNING; MORAES; PARAGUASSU, 2012, p.178. 
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 Já nas ilustrações desenvolvidas por Mariana Massarani para o livro 

‘Mania de Explicação’ (Figura 14), o uso de uma paleta de cores vivas e 

contrastantes justifica-se pelo tom humorístico do texto de Adriana Falcão. 

Massarani faz uso do humor para brincar com as temáticas propostas por 

Falcão: a ilustradora cria imagens quase literais para ilustrar o texto metafórico. 

	
Figura 14: Adriana Falcão [texto] e Mariana Massarani [ilustrações], Mania de 

Explicação. São Paulo: Salamandra, 2001. 
Fonte: HANNING; MORAES; PARAGUASSU, 2012, p.189. 

 

 No que cabe ao livro digital, a seleção cromática pode – e deve – seguir os 

mesmos critérios válidos para o livro infantil tradicional. Cabem, no entanto, 

algumas considerações que dizem respeito às especificidades do suporte digital. 

Como bem observa Vanderschantz (2008), a cor na tela pode ter aparência 

distinta daquela impressa, uma vez que a tela trabalha com um sistema de cores 

aditivo, enquanto a impressão se dá em um sistema de cores subtrativo71. Por 

																																																													
71 De acordo com Fonseca (2008, p.148-149), “as cores podem ser obtidas a partir de dois 
métodos: pela luz e pela mistura de pigmentos. A mistura pela luz é denominada sistema aditivo 
e resulta da soma de cores primárias que, combinadas pela transparência, tendem para a 
claridade e em sua adição total produzem a luz branca. Quando trabalhamos com a tela do 
monitor de um computador, em que as cores são criadas com luz, estamos utilizando o sistema 
aditivo. O sistema RGB (de green, red e blue – verde, vermelho e azul) é o exemplo clássico do 
método aditivo, usado nos computadores e na transmissão de imagem pela televisão colorida”. 
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esse motivo, a cor-tela é mais brilhante do que a impressa, tornando 

imprescindível que o designer tenha mais atenção com o contraste para garantir 

diferenciação entre cores. O autor destaca, ainda, o fato de que há menos 

constância na aparência da cor de uma tela para outra (em comparação a 

diferentes tiragens de uma obra impressa) – ou seja, variações de cor são mais 

propensas a ocorrer em suporte digital em comparação ao impresso. Tal fato 

deve ser objeto de preocupação ao projetar-se um e-book voltado ao público 

infantil: a distinção entre cores deve ser suficientemente clara de modo que seja 

mantida mesmo com alta variação de brilho e de ajuste de cor entre monitores. 

 

2.3.4  Ilustração 
	
 Zimmermann (2009, p.1) afirma que a ilustração no livro infantil é uma 

“importante possibilidade de trabalhar-se o estímulo da leitura visual”; trata-se 

de uma ferramenta para a educação visual infantil – a partir do contato com 

livros ilustrados, a criança forma-se como leitora de textos verbais e não verbais. 

Para Nikolajeva & Scott (2011, p.23), “uma narrativa verbal pode ser ilustrada 

por uma ou várias imagens. Com isso, ela se torna uma história ilustrada; em 

que as imagens são subordinadas às palavras”. Guto Lins (2010, p.31) 

acrescenta que “a imagem complementa e enriquece a história, a ponto de cada 

parte de uma imagem poder gerar diversas histórias”. 

 É possível considerar que a ilustração, no livro literário infantil, tem 

papel crucial ao auxiliar a criança a desvendar o conteúdo do texto escrito, uma 

vez que ela relaciona texto verbal e texto visual para atribuir sentido ao 

conteúdo do livro. Teberosky (2014) afirma que  

a criança compreende o desenho como uma ilustração figurativa, e 
sabe que a escrita é algo diferente. Parte do processo para ela é 
relacionar a ilustração com o texto, compreender qual é a relação 
existente entre os dois. O texto pode repetir a imagem, pode 
complementar a imagem, pode fazer referências recíprocas entre 

																																																																																																																																																																																			
Quanto ao sistema subtrativo, o autor discorre que “quando a cor é obtida mediante pigmentos, 
opacos, como ocorre no uso da pintura, ou nos processos de impressão, o método utilizado é 
denominado sistema subtrativo. À medida que as cores são adicionadas pela mistura, o 
resultado vai se tornando mais escuro e tende para o preto. O sistema CMYK (de cyan, 
magenta, yellow e black – ciano, magenta, amarelo e preto), utilizado nos processos de 
impressão a cores, é um exemplo de sistema subtrativo” (FONSECA, 2008, p.149).   
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imagem e texto: há uma diversidade muito grande de relações 
(TEBEROSKY, 2014, p.13).	

	

O livro ilustrado, como afirma Linden (2011), remete a dois tipos 

distintos de linguagens – textos e imagens. Ambos requerem do leitor 

interpretação e conhecimento do código para apreensão de seu conteúdo. A 

autora classifica as imagens em livros ilustrados infantis em três status 

distintos, baseados no enquadramento das imagens na página e em suas 

relações com as demais imagens e com o texto, conforme apresentado no 

Quadro 5.  

 
Status da imagem 

 
Características 
 

Imagens isoladas 

Texto e imagem são apresentados em páginas distintas. São 
imagens independentes, que não interagem diretamente 
com o texto ou com outras imagens – estão separadas do 
ponto de vista da expressão e da narrativa.  

Imagens sequenciais 

O quadrinho ou a vinheta de uma HQ (história em 
quadrinhos) se opõem à imagem isolada por pertencerem a 
uma sequência de imagens articuladas. As imagens 
sequenciais são, assim, articuladas icônica e 
semanticamente. No livro ilustrado infantil, quando muitas 
imagens se relacionam e o sentido se faz por meio de seu 
encadeamento, considera-se a classificação como ‘imagens 
sequenciais’, ainda que o livro não apresente organização 
tabular.  

Imagens associadas 

As imagens associadas, em um livro ilustrado infantil, são 
um ‘meio termo’ entre os status da imagem já apresentados. 
Elas são ligadas, no mínimo, por uma continuidade plástica 
ou semântica. Podem apresentar uma coerência interna que 
as torna independentes das imagens que as cercam. As 
representações de espaço, tempo, personagens ou 
significado que as separam são mais distantes do que nas 
sequenciais, com o texto, por exemplo, veiculando 
prioritariamente o discurso. 

Quadro 5: Status da Imagem 
Fonte: LINDEN, 2011, p.44-45. 

 
As figuras 15 a 17, na sequência, apresentam exemplos de e-books 

infantis explorando os diferentes status da imagem, conforme a classificação de 

Linden (2011). 
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Figura 15: Exemplo de e-book utilizando imagem isolada. 
Fonte: The Tale of Peter Rabbit – iTunes72. 

 

 
 

Figura 16: Exemplo de e-book utilizando imagens sequenciais. 
Fonte: Scaredy Squirrel – iTunes73. 

 
 

																																																													
72  Disponível em: <https://itunes.apple.com/br/book/the-tale-of-peter-rabbit/id861748749 
?mt=11 > Acesso em: 09 jul. 2015. 
73  Disponível em: <https://itunes.apple.com/br/book/scaredy-squirrel-has-birthday/id6589 
21498?mt=11> Acesso em: 09 jul. 2015 
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Figura 17: Exemplo de e-book utilizando imagens associadas. 
Fonte: Monkey: Not Ready for Kindergarten – iTunes74. 

Sophie Van der Linden (2011) propõe, ainda, uma classificação dos 

diferentes estilos das ilustrações em livros infantis, aproximando-os a correntes 

artísticas. Assim, a pesquisadora categoriza aquelas que considera as principais 

tendências da atualidade em termos de ilustração de livros literários infantis: 

estilo tradicional, estilo caricatural, escola francesa, estética fauvista, 

expressionismo, estilo pictórico, materialismo, surrealismo narrativo, 

minimalismo e grafismo (Figura 18 e Figura 19). 

 
 

Figura 18: Estilos de Ilustração conforme Linden - parte I. 
Fonte: Linden (2011). 

																																																													
74  Disponível em: <https://itunes.apple.com/us/book/monkey-not-ready-for-kindergarten 
/id951393714?mt=11> Acesso em: 09 jul. 2015 
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Figura 19: Estilos de Ilustração conforme Linden - parte II. 

Fonte: Linden (2011). 
 
 
 

Com relação às preferências infantis acerca dos diferentes estilos 

imagéticos e, ainda, com relação à influência da imagem como auxiliar na 
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compreensão do conteúdo do livro pela criança, é possível citar estudo realizado 

por Brookshire, Scharff e Moses (2002), nos Estados Unidos. As pesquisadoras 

realizaram uma pesquisa de campo com setenta e uma crianças de primeira e 

terceira série do Ensino Fundamental, procurando observar as preferências 

infantis quanto ao estilo de ilustração e, ainda, a influência da presença de 

ilustrações junto ao texto no entendimento infantil acerca da história. Os 

participantes foram expostos a nove livros infantis e responderam a quinze 

questões de compreensão da história, além de questões sobre suas preferências 

quanto ao tipo de ilustração. Os dados da pesquisa permitiram às autoras 

concluir que, em ambos os grupos (alunos de primeira e de terceira série), os 

melhores resultados ocorreram na leitura do livro contendo texto e ilustração. O 

pior resultado em termos de compreensão da história ocorreu com os livros 

apenas imagéticos, demonstrando a dificuldade infantil com a compreensão 

puramente visual de sentido narrativo – também foram avaliados livros com 

apenas texto, que tiveram resultado mediano no teste. Em termos de 

preferências estéticas, as crianças preferiram o estilo de ilustração realista (que 

se aproxima do estilo tradicional, na classificação de Linden), com cores 

vibrantes (foram apresentadas a elas, também, ilustrações abstratas e 

ilustrações com cores neutras e sóbrias). 

	

2.3.5  Recursos de áudio 
	

Para Colombo e Landoni (2014), a combinação da leitura visual com o 

áudio tem o potencial de fazer a leitura infantil em suporte digital uma 

experiência mais rica e atraente para as crianças. Isso ocorre, para as autoras, 

porque a combinação de texto escrito e som proporciona às crianças o acesso ao 

conteúdo do livro por meio de dois sentidos diferentes – visão e audição – o que 

as obriga a dedicar mais recursos de atenção à atividade de leitura. A pesquisa 

realizada pelas autoras concluiu, ainda, que o recurso de narração em voz alta, 

disponível em e-books infantis, é bastante apreciado pelos leitores e resulta em 

uma experiência de leitura mais imersiva. Dentre os resultados, ainda foram 

destacados alguns comentários das crianças acerca da disponibilidade de 

recursos de áudio – uma das crianças que participou da pesquisa referiu que ler 

ouvindo a narração da história era “quase como estar no teatro”; outra criança 
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participante do estudo comentou que ler o livro ouvindo a narração faz o leitor 

sentir-se dentro da história. É importante destacar, aqui, a distinção que as 

autoras fazem entre os recursos de áudio em e-books em relação aos já 

conhecidos audiobooks75: para elas, a sincronização entre áudio e texto escrito, 

no e-book, faz toda a diferença para a apreensão infantil com relação ao 

conteúdo da história. 

Estudo recente, realizado por Roskos, Burstein, Shang e Gray (2014), teve 

resultados semelhantes no que tange à utilização de recursos de áudio em e-

books voltados ao público infantil. As autoras juntaram diversificado aporte 

teórico para atestar os benefícios da sincronia audiovisual na sustentação da 

atenção infantil ao conteúdo do e-book, alcançando melhores resultados de 

aprendizagem da leitura:  

 

o realce das palavras e a contiguidade temporal do áudio (narração e 

música) com informação visual (ilustrações) parece chamar a atenção 

visual das crianças para as figuras e as palavras, de maneira a tornar o 

texto mais ‘concreto’, fazendo-o, assim, mais real e mais memorável 

para elas (ROSKOS, BURSTEIN, SHANG & GRAY, 2014)76. 

 

Em complemento aos estudos aqui apresentados, é possível trazer 

também as considerações de Lewin (2000 apud AMANTE, 2007), que assinala 

que os programas interativos multimídia complementam o desenvolvimento do 

letramento infantil na medida em que os recursos de áudio permitem trabalhar 

junto às crianças a pronúncia correta das palavras77, além de proporcionar 

leitura fracionada em sílabas ou centrada em segmentos fonêmicos, 

desenvolvendo, desse modo, a consciência fonológica da criança.  

 

	  

																																																													
75 Audiobook, audiolivro ou livro falado é uma gravação do conteúdo de um livro lido em voz 
alta, geralmente comercializado em CD ou MP3. 
76 Trecho original: “the highlighting of print and the temporal contiguity of audio (narration, 
music) with visual information (illustrations) appears to draw children’s visual attention to 
pictures and print in ways that concretize the text, making it more real for them and more 
memorable”. 
77 Quando se trata, aqui, de “pronúncia correta”, está-se referindo à pronúncia que privilegie a 
norma culta da língua, respeitando-se, evidentemente, que há diferenças regionais na fala.	



77 
	

2.3.6  Recursos de animação e de vídeo 
	

Há poucos estudos realizados acerca das potencialidades educacionais do 

uso de recursos de animação e de vídeo em e-books, no sentido da facilitação do 

acesso infantil ao texto. Diversos autores, no entanto, relatam preocupações no 

sentido de que esse tipo de recurso seja, realmente, fator de distração e de 

afastamento da criança em relação ao texto, como já abordado anteriormente no 

presente trabalho. Lisa Guernsey (2011), nesse sentido, cita alguns exemplos de 

livros infantis digitais em que o uso de animações e vídeos parece ser puramente 

distrativo: 

no livro ‘Jamberry’, de Bruce Degen (disponível em formato Nook 
Kids), há, em uma das páginas da esquerda, um pequeno pato que 
grasna quando a criança toca. No livro ‘50 Bellow Zero’, de Robert 
Munsch (disponível via Tumblebooks78), a ilustração se torna animada 
enquanto, na página oposta, um personagem pula para cima e para 
baixo e portas rangem ao abrir. No livro ‘Toy Story Read Along’ 
(Disney Digital Book), algumas páginas não têm texto algum, e jogos 
online estão disponíveis (GUERNSEY, 2011, p.31)79. 
 

Para a autora, tais funcionalidades disponíveis são um tanto quanto 

perigosas: “as crianças veem a história se desenrolar, como se estivessem 

assistindo a clipes de um filme80” (GUERNSEY, 2011, p.31). Para Mayer e 

Moreno (2003), o problema vai além – os autores ponderam que, se utilizados, 

animação e vídeo não devem concorrer com o texto e nem mesmo ser 

apresentados junto a ele na página, do contrário, “os olhos recebem muita 

informação ao mesmo tempo, mas somente parte dessa informação pode ser 

selecionada para futuro processamento na memória visual 81 ” (MAYER & 

MORENO, 2003, p.46). Tal situação é descrita pelos pesquisadores como “efeito 

da divisão de atenção82”, que ocorreria, segundo eles, porque “a atenção visual 

																																																													
78 Biblioteca online de e-books infantis. 
79 Trecho original: "In Bruce Degen's Jamberry (available from Nook Kids), on the left-hand 
page there's a cute white duck that quack's when a child touches it. In Robert Munsch's 50 
Bellow Zero (Tumblebooks), the artwork becomes animated (...). Meanwhile, one the opposite 
page, a character jumps up and down and doors creak open. In Toy Story Read Along (Disney 
Digital Book), some pages have no text at all and online games are at the ready".  
80 Trecho original: "Children watch the story unfold as if seeing clips from the movie". 
81 Trecho original: "the eyes receive a lot of current information, but only some of that 
information can be selected for further processing in visual working memory". 
82 Tradução livre de "split-attention effect". 
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do aprendiz é dividida entre ver a animação e ler o texto em tela83” (MAYER & 

MORENO, 2003, p.45-46). Para os autores, em suma, animações e vídeo devem 

ser utilizados em conjunto com narração e áudio, se for o caso, ao invés de 

combinados com texto em tela. 

	

2.3.7  Interatividade e hipertexto 
	

O conteúdo textual, imagético, sonoro e de vídeo de um e-book encontra-

se “fracionado” dentro do objeto livro digital, à espera das escolhas (previsíveis, 

conforme o conceito de interação reativa de Primo84) a serem feitas pelo leitor. 

Lima (2009) alerta, nesse sentido, que as características de fragmentação, de 

não linearidade e de hipertextualidade a que a criança tem acesso no livro 

digital implicam tomada de decisões, na leitura, acerca de qual caminho 

percorrer ao manusear o objeto livro – tal tomada de decisão garante mais 

autonomia na leitura, mas pode acabar por desviar o leitor de seu objetivo 

principal de apreensão do conteúdo do texto (VIEIRA, 2007 apud LIMA, 2009). 

Cabe incluir, aqui, a definição de Lévy (1993) para hipertexto. Segundo o autor, 	

 
tecnicamente, um hipertexto é um conjunto de nós ligados por 
conexões. Os nós podem ser palavras, páginas, imagens, gráficos ou 
partes de gráficos, sequências sonoras, documentos complexos que 
podem eles mesmos ser hipertextos. Os itens de informação não são 
ligados linearmente, como em uma corda com nós, mas cada um 
deles, ou a maioria, estende suas conexões em estrela, de modo 
reticular. Navegar em um hipertexto significa, portanto, desenhar 
um percurso em uma rede que pode ser tão complicada quanto 
possível. Porque cada nó pode, por sua vez, conter uma rede inteira 
(LÉVY, 1993, p33). 

 
 Carusi (2010) aponta, sobre essa temática, que a velocidade do hipertexto 

também pode trazer problemas e limites para a leitura. Nas palavras de Lévy 

(1993, p.37), “a referência espacial e sensório-motora que atua quando 

seguramos um volume nas mãos não mais ocorre diante da tela, onde somente 

																																																													
83 Trecho original: "because the learner's visual attention is split between viewing the animation 
and reading the on-screen text". 
84 De acordo com Primo (2005, p.14), “as [interações] reativas precisam estabelecer-se segundo 
determinam as condições iniciais (relações potenciais de estímulo-resposta impostas por pelo 
menos um dos envolvidos na interação). (...) Por percorrerem trilhas previsíveis, uma mesma 
troca reativa pode ser repetida à exaustão (mesmo que os contextos tenham variado)”. 
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temos acesso direto a uma pequena superfície vinda de outro espaço, como que 

suspensa entre dois mundos, sobre a qual é difícil projetar-se”. Para o autor, o 

manusear de um livro eletrônico com características hipertextuais assemelha-se 

a explorar “um grande mapa sem nunca podermos desdobrá-lo, sempre através 

de pedaços minúsculos” (LÉVY, 1993, p.37). Cabe aqui, então, a consideração de 

que as possibilidades hipertextuais do e-book devem ser exploradas pela criança 

de preferência com o acompanhamento de um adulto, que poderá servir de guia 

à leitura sempre que se fizer necessário. Conforme Basso (2005), o uso das 

ferramentas digitais, justamente pela sua característica da não linearidade, 

proporciona “a descoberta e a invenção, possibilitando a formação de alunos 

capazes de construir seu próprio conhecimento, tornando-se pesquisadores 

autônomos à medida que descobrem novas áreas de seu interesse”. Para a 

autora, também o professor, nesse contexto, precisa transformar-se em um guia, 

“capaz de estimular seus alunos a navegarem pelo conhecimento, fazerem suas 

próprias descobertas e desenvolverem sua capacidade de observar, pensar, 

comunicar e criar”. No mesmo sentido, Carusi complementa que 

a partir das características de hipermídia de um sistema, a criança 
precisa interagir para alcançar seus objetivos, sendo estimulada a 
explorar e a traçar um trajeto próprio para um novo conhecimento. 
Portanto, esse comportamento pode criar mais oportunidades para 
que a criança aprenda um determinado conteúdo pedagógico 
(CARUSI, 2010, p.32). 

	

 Sobre a mesma temática, as autoras Linda Reynolds e Sue Walker (2000, 

p.233) observam, ainda, que “informações claramente estruturadas e acessíveis 

são importantes para ajudar as crianças a se sentirem no controle85”. As 

pesquisadoras ressalvam que, apesar de os leitores apreciarem a possibilidade 

de ‘navegar’ pelo texto em suporte digital, há a problemática de que nem sempre 

os melhores caminhos de acesso à informação são escolhidos pela criança – algo 

que faz parte das possibilidades a que se tem acesso quando se fala em 

conteúdos hipertextuais. Reynolds e Walker consideram, no entanto, essencial 

que se ensine ao público infantil como tirar melhor proveito de ambientes 

hipermidiáticos e interativos. Para Dulce Melão (2010), no mesmo sentido, a 

																																																													
85 Trecho original: “Clearly structured, accessible information is important to help children feel 
they are in control”. 
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diversidade de recursos que o suporte digital propicia configura um apanhado 

de diferentes formas de consolidação do imaginário infantil, que podem ser 

vividas proveitosamente em um contexto escolar e educativo, sendo integradas 

ao objetivo de fazer desabrochar e de criar os alicerces de uma capacidade 

infantil de “multiletramento”, exigida, de acordo com a autora, pelo contexto 

comunicacional atual. 

2.3.8 Usabilidade 
	

 Para Teixeira (2012, p.57) é de extrema relevância que se traga o conceito 

de usabilidade para o desenvolvimento de projetos, de modo que o 

desenvolvimento de produtos vise ao fácil manuseio e à eficácia, na perspectiva 

do usuário. Tal preocupação projetual é ainda mais relevante quando se fala em 

público infantil – a navegação do livro digital infantil deve ser suficientemente 

fácil de ser apreendida de modo que não se torne uma barreira a mais no 

contexto de manuseio do livro e de primeiros contatos com a leitura. 

 A norma NBR 9241-11 (ABNT, 2011, p.35) define usabilidade como a 

“medida na qual um produto pode ser usado por usuários específicos para 

alcançar objetivos específicos com eficácia, eficiência e satisfação em um 

contexto específico de uso”. Para Cybis et al. (2010, p. 23), usabilidade é “a 

qualidade que caracteriza o uso de um sistema interativo. Ela se refere à relação 

que se estabelece entre usuário, tarefa, interface, equipamento e demais 

aspectos do ambiente no qual o usuário utiliza o sistema”.  

 De modo a guiar, dessa forma, o projeto de interfaces que atendam aos 

requisitos necessários de eficácia e eficiência de uso, Jakob Nielsen (1995) 

propôs dez heurísticas ou princípios em design de interação, que ganharam 

notabilidade por definirem amplas ‘regras de ouro’, aplicáveis aos mais diversos 

projetos (Quadro 6).  
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Heurísticas de Nielsen (1995) 

1 Visibilidade do status do sistema 6 
Reconhecimento em vez de 
memorização 

2 
Compatibilidade do sistema com o 
mundo real 7 Flexibilidade e eficiência de uso 

3 Controle do usuário e liberdade 8 Estética e design minimalista 

4 Consistência e padrões 9 
Ajudar os usuários a reconhecer erros, a 
diagnosticá-los e a recuperar-se deles 

5 Prevenção de erros 10 Ajuda e documentação 
 

Quadro 6: Heurísticas de usabilidade propostas por Nielsen. 
Fonte: Nielsen, 1995. 

 

 Nas subseções a seguir, cada uma das heurísticas de usabilidade de  

Nielsen é abordada sob o ponto de vista do projeto de livros digitais infantis. 

 

2.3.8.1 Visibilidade do status do sistema 
 

 Para Filatro (2008, p.101), um sistema “deve manter os usuários sempre 

informados sobre o que está acontecendo por meio de feedback apropriado, em 

tempo razoável”. A autora ressalta a importância de evidenciar ao usuário onde 

ele se encontra, como ele chegou até o ponto em que está e como ele deve 

prosseguir a partir desse ponto. 

 Quando se fala em livro digital infantil, a numeração de página, por 

exemplo, indica ao leitor onde ele se encontra – oferece, assim, uma noção do 

andamento da leitura (principalmente quando há um sumário inicial, que 

permite saber previamente a extensão total do livro).  

 

2.3.8.2 Compatibilidade do sistema com o mundo real 
 

 O sistema deve “falar a língua” do usuário, fazendo uso de palavras, de 

frases e de conceitos que sejam familiares ao público-alvo, em detrimento de 

termos técnicos ou demasiado específicos. Para que atenda a essa heurística, um 

sistema deve seguir convenções do mundo real e fazer a informação surgir de 

maneira natural e em uma ordem lógica (NIELSEN, 1995). 

 Alguns e-books infantis, quando o recurso de leitura em voz alta está 

ativo, “dobram”, por meio de uma animação simples, o canto inferior direito da 
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página ao final da leitura (Figura 20), indicando que o leitor deve deslizar o 

dedo a partir daquele ponto para passar a página. É uma forma simples e 

intuitiva de auxiliar o usuário com relação aos próximos passos a serem 

tomados na utilização do software – nesse caso, trazer um elemento do mundo 

real (a página de papel dobrada) permite entendimento facilitado do 

funcionamento da interface digital. 

 

 
Figura 20: Canto inferior direito da página ‘dobrado’ indica que o leitor deve 

arrastar o dedo para passar a página, no livro Crankenstein. 
Fonte: Crankenstein – iTunes, 201386. 

 

2.3.8.3 Controle do usuário e liberdade 

 

 Para Nielsen (1995), os usuários frequentemente escolhem funções do 

sistema por engano, e, nesses casos, precisarão de uma ‘saída de emergência’ 

visível e clara para que possam retomar o ponto em que estavam. O autor 

afirma, ainda, que as interfaces devem suportar ações de desfazer e refazer.  

 Nos e-books infantis, cuja interface é, normalmente, mais simplificada do 

que em um software complexo para computador, por exemplo, há menos 

possibilidades de situações em que o usuário não saiba como retornar ou como 

‘sair’ de determinada posição dentro do livro. No entanto, caso o projeto 
																																																													
86	Disponível em: <https://itunes.apple.com/us/book/crankenstein/id649512518?mt=11>. 
Acesso em: 15 jan. 2016.	
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desenvolvido inclua navegações mais complexas, é essencial que as 

recomendações dessa heurística sejam levadas em consideração, principalmente 

tendo em vista o público-alvo, com pouca experiência com interfaces complexas.  

 Quando se fala em controle do usuário e liberdade em livros digitais 

infantis, pode-se pensar em oferecer controles que ofereçam alguma 

customização de uso ao leitor – um player de áudio que permita escolher o 

ponto de reprodução ou recomeçar, a qualquer momento, a narração em voz 

alta daquela página (Figura 21) pode ser uma boa alternativa ao controle de 

áudio padrão oferecido por alguns softwares de leitura de livros digitais. O 

usuário tem mais controle sobre a reprodução do conteúdo quando lhe são 

oferecidas mais opções do que os botões básicos de reproduzir e pausar, 

disponíveis por padrão na maioria dos softwares de leitura para iPad.  

 

 
Figura 21: Player próprio de reprodução de áudio no livro 

Petter Rabbit – Story and Games. 
Fonte: Petter Rabbit Story and Games - iTunes, 201287. 

 

 Além disso, possibilitar que o leitor avance páginas sem a necessidade de 

passá-las uma a uma, ou, ainda, permitir que retorne facilmente ao começo do 

livro ou à biblioteca digital são também formas de oferecer controle e liberdade 

ao usuário. Alguns softwares de leitura de livros digitais, como o iBooks, 

oferecem nativamente essas possibilidades, como será abordado na seção 4.1 do 

presente trabalho. 

 
																																																													
87 	Disponível em: <https://itunes.apple.com/br/book/peter-rabbit-story-and-games/id5414 
39316?mt=13>. Acesso em: 15 jan. 2016	
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2.3.8.4 Consistência e padrões 

 

 Para Nielsen (1995), os usuários não devem ter de “adivinhar” se 

diferentes palavras, situações ou ações significam a mesma coisa. Manter 

padrões diferentes para funções igualmente diferentes e seguir essas convenções 

no projeto do sistema como um todo garantem consistência e, 

consequentemente, tornam o sistema mais fácil de utilizar. 

 Para Filatro (2008), a repetição, em todas as telas do sistema, da 

estrutura de navegação é um exemplo de aplicação dessa heurística. 

Transpondo-se tal recomendação para o e-book infantil, em que a estrutura de 

navegação é, usualmente, mais simplificada, pode-se pensar na constância do 

posicionamento da numeração de página e do botão que encaminhe ao início do 

livro, quando houver. Dessa forma, o usuário não precisará “procurar” tais 

funções quando precisar fazer uso delas – já saberá, de antemão, onde 

encontrá-las na página. No livro “Confusão na Fazenda”, por exemplo, em que o 

designer optou pela utilização de player de áudio próprio inserido em cada 

página, o player é mantido sempre no mesmo posicionamento (Figura 22) – tal 

consistência facilita a utilização do e-book. 

 
Figura 22: Posicionamento do player de áudio repete-se em todas as páginas. 

Fonte: Confusão na Fazenda – iTunes, 201488. 

																																																													
88	Disponível em: <https://itunes.apple.com/br/book/confusao-na-fazenda/id933434848?mt= 
11>. Acesso em: 15 jan. 2016.	
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2.3.8.5 Prevenção de erros 

 

 De acordo com Nielsen (1995), eliminar condições que levem ao erro e 

apresentar aos usuários uma opção de confirmação antes da realização de 

determinada ação são formas de atender a essa heurística. 

 Nos livros digitais infantis, bom exemplo de aplicação é a adaptação, sem 

erros de visualização, do e-book para leitura tanto com o e-reader em posição 

vertical, quanto com o e-reader em posição horizontal. Nos livros que só 

funcionam em uma das duas orientações, a utilização de código de programação 

que ‘force’ a visualização vertical ou horizontal, conforme o caso, evita que 

ocorram erros de visualização das páginas.  

 

2.3.8.6 Reconhecimento em vez de memorização 
 

 Por meio dessa heurística, Nielsen (1995) ressalta a importância de 

deixar objetos, ações e opções visíveis, de modo que não se exija que o usuário 

precise recorrer à memória para realizar uma ação dentro do software. Para 

isso, segundo Filatro (2008), é necessário que objetos e ícones tenham 

aparência condizente com a sua função. Para a autora, comandos escritos 

também podem ser uma solução válida para garantir compreensão direta. 

 No e-book infantil “Eco, Reflexo do Som”, por exemplo, os ícones 

indicam as ações possíveis em cada página do livro, e são de fácil 

reconhecimento – o desenho da mão com o dedo indicador em riste e o uso de 

setas permite compreensão direta dos movimentos a serem feitos. Além disso, 

há, antes do início da narrativa, uma página apresentando o conjunto de ícones, 

com legenda explicativa em texto para cada um (Figura 23). Trata-se de bom 

exemplo de aplicação dessa heurística, uma vez que a boa execução gráfica dos 

ícones e a explicação prévia em texto de cada um deles permite entendê-los e, 

depois, reconhecê-los ao longo do livro, sem a necessidade de memorização. 
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Figura 23: Ícones de compreensão direta no livro Eco, Reflexo do Som. 

Fonte: Eco, Reflexo do Som – iTunes, 201589. 
 

2.3.8.7 Flexibilidade e eficiência de uso 
 

 Funções que permitam, por exemplo, acelerar a interação para o usuário 

experiente são uma forma de garantir que o sistema atenda satisfatoriamente a 

ambos os usuários – iniciante e experiente. Da mesma forma, permitir que os 

usuários possam adequar o sistema para que ações frequentes fiquem mais 

diretamente disponíveis é um bom exemplo de aplicação dessa heurística. 

 Quando se fala em livro digital infantil, oferecer customizações que 

permitam ao livro adequar-se a crianças em diferentes níveis de aprendizado da 

leitura é uma forma de satisfazer melhor às necessidades tanto das crianças 

ainda com pouco domínio da leitura quanto daquelas que já têm maior domínio 

da habilidade de ler. Pode-se fazer isso, por exemplo, oferecendo duas 

velocidades de leitura para a narração em voz alta – assim, a criança com menos 

habilidade de leitura pode optar por uma leitura mais pausada, enquanto o 

leitor com mais domínio pode ouvir e ler em velocidade maior. 

 

																																																													
89 	Disponível em: <https://itunes.apple.com/br/book/eco-reflexo-do-som/id1077554411? 
mt=11> Acesso em: 16 jan. 2016.	
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2.3.8.8 Estética e design minimalista 

 

 Para Nielsen (1995), a interface não deve conter informações irrelevantes 

ou raramente necessárias. Toda unidade extra de informação em um diálogo 

usuário-máquina compete com unidades relevantes e diminui sua visibilidade 

relativa. Ou seja, conforme Filatro (2008), quanto menos o usuário for distraído 

por informação desnecessária, maior a probabilidade de ele desempenhar suas 

atividades de forma eficiente e menor a probabilidade de erros. 

 

2.3.8.9 Ajudar os usuários a reconhecer erros, a diagnosticá-los e a 
recuperar-se deles 
 

 De acordo com Filatro (2008, p.102), erros são a principal fonte de 

frustração, ineficiência e ineficácia durante a utilização de um software. Para a 

autora, as interrupções provocadas por erros de processamento têm 

consequências negativas sobre o desempenho do usuário, o que prolonga e 

perturba a realização de suas atividades. Conforme Nielsen (1995), é importante 

que as mensagens de erro sejam redigidas em linguagem natural (sem códigos) 

e que indiquem de forma precisa o problema ou erro. É importante, também, 

que as mensagens de erro sugiram possíveis ações para a correção do erro. 

 

2.3.8.10 Ajuda e documentação 
 

 Embora a melhor interface seja aquela que pode ser usada sem 

explicações adicionais, pode ser necessário fornecer ajuda e documentação 

(NIELSEN, 1995). Tais informações de ajuda devem ser fáceis de pesquisar, 

devem ter foco nas tarefas do usuário, devem listar passos concretos a serem 

seguidos e não devem ser demasiado longas.  

 Nos e-books infantis, uma solução válida e adotada em diversos livros 

disponíveis à venda é a inserção de instruções básicas de uso logo após a capa, 

junto à ficha técnica do livro. Nesse espaço, é possível informar ao leitor, por 

exemplo, se há animações e áudio no livro (e como ativá-los) – como se vê no 

livro “A Múmia no Zoológico” (Figura 24). 
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 Figura 24: Página com instruções de uso, no e-book A Múmia no Zoológico. 

Fonte: Machado; Vogel, 2015. 
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3. Metodologia de Pesquisa 
	

De acordo com Prodanov & Freitas (2013, p.126), “a investigação 

científica depende de um conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos 

para que seus objetivos sejam atingidos: os métodos científicos”. A partir dessa 

assertiva, os autores definem método como o conjunto de processos a serem 

empregados na investigação e na produção de conhecimento. 

Na metodologia de trabalho proposta para a presente pesquisa, 

procurou-se subdividir as etapas de trabalho em dois grandes grupos, o 

primeiro visando ao estudo e à compreensão da temática de pesquisa, e o 

segundo envolvendo as etapas de construção teórica a partir da coleta de dados 

realizada na etapa anterior (Figura 25). 

 

	

 
Figura 25: Metodologia básica de pesquisa. 

Fonte: autora 
	 	

A partir das cinco etapas metodológicas apresentadas, especificam-se os 

procedimentos que foram adotados na presente pesquisa, a fim de alcançar os 

objetivos a que ela se propõe (Figura 26). Assim, as etapas de revisão 

bibliográfica e de pesquisa de similares estão ligadas à compreensão e ao estudo 

dos fenômenos relacionados à temática de pesquisa; em seguida, passa-se para 

a parte de construção teórica, que envolve análise de dados e avaliação destes, 

em que possíveis ajustes podem ser aplicados aos resultados do trabalho. 
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Figura 26: Procedimentos metodológicos90. 
Fonte: autora. 

	

O desenvolvimento desse esquema, que resume a metodologia de 

trabalho proposta, tomou por base a esquematização de métodos desenvolvida a 

partir de cada um dos objetivos específicos definidos para a presente pesquisa (e 

apresentados na seção 1.5.2). Tal procedimento origina-se na definição de 

método de Lakatos & Marconi (2003), que propõem uma relação direta entre os 

objetivos definidos para a pesquisa científica e os procedimentos a serem 

adotados:  

o método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com 
maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo – 
conhecimentos válidos e verdadeiros –, traçando o caminho a ser 
seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista 
(LAKATOS; MARCONI, 2003, p.83). 
 

Partindo-se, então, dessa definição de método proposta pelos autores, foi 

desenvolvido um esquema (Figura 27) relacionando cada objetivo específico 

com o método de trabalho correspondente. 

																																																													
90  Na segunda etapa (“Entender & Observar”), embora a expressão “análise de similares” utilize 
terminologia específica, originalmente associada à área de projeto de produto, é aplicada, aqui, com o 
objetivo de observação para fins de desenvolvimento da pesquisa. 
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Figura 27: Relação entre objetivos da pesquisa e métodos de trabalho. 
Fonte: autora 

 
Assim, tem-se, para os três primeiros objetivos específicos da pesquisa, a 

formação de substrato teórico por meio de pesquisa bibliográfica. Cabe, aqui, 

resgatar o que Köche (2011) afirma sobre a formação do quadro teórico da 

pesquisa:  
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o quadro teórico que se utiliza não serve apenas para fundamentar a 
plausibilidade das hipóteses sugeridas como explicação ou solução do 
problema, mas também para criar e determinar os instrumentos e as 
técnicas de pesquisa, bem como os parâmetros que interferem na 
interpretação dos dados (KÖCHE, 2011, p.74). 

 

No caso do presente trabalho, os dados advindos da pesquisa 

bibliográfica foram diretamente utilizados na proposição de diretrizes para o 

projeto de e-books voltados ao público infantil em fase de alfabetização, como se 

verá na sequência. Para cada objetivo específico, conforme se verifica na Figura 

27, diferentes fontes de pesquisa foram utilizadas – livros, artigos e websites 

relacionados às áreas de interesse. 

Para alcançar o quarto objetivo específico da pesquisa – identificar os 

principais recursos utilizados em e-books infantis disponíveis no mercado –, foi 

realizada uma pesquisa de similares, dividida em três etapas principais: 1) 

selecionar amostra de e-books infantis; 2) realizar um levantamento dos 

recursos utilizados em cada livro digital; 3) analisar o projeto gráfico e a relação 

entre texto, ilustração, animação e áudio adotada em cada obra. 

A seleção das obras a serem analisadas foi feita a partir do catálogo 

digital da iTunes Store, serviço online de venda de música, filmes, aplicativos e 

livros da Apple. Selecionou-se este catálogo por ser o mais popular quando se 

fala em publicações digitais para público infantil e, ainda, pois os formatos de 

arquivo de e-book compatíveis com o e-reader iPad, vendidos na iTunes Store, 

mostraram-se mais adequados a esse tipo de publicação, contendo mais 

recursos interativos, conforme foi abordado na revisão bibliográfica. Foram 

selecionadas cinco publicações dentre a lista das mais vendidas no Brasil e cinco 

publicações dentre as mais vendidas nos Estados Unidos91. Para a seleção das 

obras a serem analisadas, seguiu-se a ordem da listagem de mais vendidos na 

catergoria infantil em cada país, descartand0-se os livros que 1) não eram 

adequados à faixa etária que corresponde ao público-alvo da presente pesquisa; 

2) não tinham conteúdo narrativo (enciclopédias, dicionários etc.); 3) não 

continham, no mínimo, oito páginas. Foram descartados, ainda, livros com 

autor e editora coincidentes com outro livro já previamente selecionado. 

																																																													
91	Selecionou-se este país a partir da constatação de que o mercado editorial digital norte-
americano é um dos mais desenvolvidos da atualidade, com maior catálogo referente a 
publicações digitais para	crianças. As publicações norte-americanas do setor normalmente são 
tomadas como referência para as publicações de outros países, inclusive.	
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Considerou-se, ademais, imprescindível que o livro estivesse disponível para 

compra imediata na data de realização da análise, com conta brasileira na 

iBookstore92. 

Em etapa subsequente, partindo-se dos dados obtidos por meio da 

pesquisa bibliográfica e da análise de similares, foi realizada uma análise dos 

pontos de consenso e dos pontos de discussão (quinto objetivo específico), 

chegando-se, assim, nas diretrizes preliminares de projeto. A partir dessa 

listagem, foi feita uma consulta com especialistas, a fim de extrair suas opiniões 

acerca das diretrizes preliminares e de cada ponto de discussão listado. Para 

isso, foram consultados seis especialistas, entre designers gráficos com 

experiência no desenvolvimento de e-books e especialistas em literatura infantil 

e/ou pedagogos. A consulta realizada constituiu-se de uma entrevista aberta, 

cujo roteiro completo está disponível no Apêndice C. 

Foram expostos aos participantes, individualmente, os pontos de 

divergência bibliográfica e as diretrizes preliminares. Cada especialista pôde 

responder de forma aberta e fornecer outras contribuições, caso desejasse. O 

áudio das entrevistas foi gravado apenas para futura consulta da pesquisadora, e 

os participantes assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido 

(Apêndice D), em que concordaram com a participação na pesquisa e com a 

utilização de suas opiniões no presente trabalho e em eventuais artigos que 

resultem desta pesquisa. Todos os participantes permanecem anônimos – seus 

nomes não são citados, em nenhum momento, nesta pesquisa ou em artigos que 

dela derivem. 

A partir dos dados obtidos na entrevista, que foram triangulados com os 

dados da pesquisa bibliográfica e da análise de similares (Figura 28), foram 

feitos os devidos ajustes nas diretrizes preliminares, procurando-se, também, 

definir os pontos de não consenso, chegando-se, enfim, às diretrizes conclusivas 

de projeto de e-books voltados a crianças em fase de alfabetização (sexto 

objetivo específico).  

																																																													
92 Há e-books infantis disponíveis para compra tanto na iBookstore quanto na App Store (ambas 
as lojas fazem parte da iTunes Store). Apesar de alguns e-books infantis estarem disponíveis 
para compra na forma de aplicativos (à venda na App Store), optou-se, nesta pesquisa, por 
analisar os livros disponíveis para compra em formato de livros digitais (disponíveis para venda 
na iBookstore). Tal decisão foi tomada tend0-se em vista, também, que, na data de realização da 
consulta, dia 25/10/2015, a grande maioria dos aplicativos listados nos mais vendidos da App 
Store, categoria infantil, eram jogos, e, não, livros.      
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Figura 28: Triangulação de dados para definição das diretrizes 
conclusivas de projeto. 

Fonte: autora 
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4. Análise de Similares 
	

Para a análise de similares, foram selecionados dez livros93, sendo cinco 

publicações da lista dos mais vendidos na iTunes Store nos Estados Unidos 

(Quadro 7) e cinco publicações dentre os mais vendidos na iTunes Store no 

Brasil (Quadro 8: Livros selecionados para análise de similares).  

	

Livros selecionados na iBookstore americana 

 Título Autor 

1 Olivia loves Halloween Maggie Testa 

2 Crankenstein Samantha Berger & Dan Santat 

3 The Giving Tree Shel Silverstein 

4 Peppa Pig: Peppa Meets the Queen Scholastic Publisher 

5 The Day the Crayons Quit Drew Daywalt 

 
Quadro 7: Livros selecionados para análise de similares 

(iBookstore americana). 
Fonte: autora. 

 
 

Livros selecionados na iBookstore brasileira 

 Título Autor 

1 Você deve tentar, tentar e tentar! Michael E. OReilly & Mino Watanabe 

2 Duda e o Bichinho do Medo Renato Carvalho & Ronald Martins 

3 The Fox on the Box Barbara Gregorich & Robert Masheris 

4 O Universo Raquel Durães 

5 Chapeuzinho vermelho Cristina Marques 

 
Quadro 8: Livros selecionados para análise de similares 

(iBookstore brasileira). 
Fonte: autora. 

 
  

 Para cada publicação, foi preenchida uma ficha objetiva com as principais 

características identificadas no e-book quanto ao formato, à diagramação, aos 

																																																													
93 A seleção dos e-books levou em consideração a ordem da listagem de mais vendidos na 
categoria infantil da iTunes Store, no dia 25 de outubro de 2015, obedecendo-se, no entanto, a 
alguns critérios de exclusão. Por exemplo, livros que não se encaixavam na faixa etária do 
público-alvo desta pesquisa foram descartados. Os critérios completos de seleção podem ser 
conferidos na seção "Metodologia de Pesquisa" do presente trabalho. A lista completa dos mais 
vendidos na data de consulta, indicando os e-books selecionados e os descartados da análise 
pode ser conferida no Apêndice G. 
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elementos pré e pós-textuais, ao esquema cromático, à tipografia, aos recursos 

de áudio, de animação e de vídeo e à interatividade. As fichas completas de cada 

livro estão disponíveis no Apêndice (Apêndices F a O). 

 As publicações foram analisadas dentro do software iBooks, tendo em 

vista ser este o aplicativo padrão para leitura de e-books no iPad. A seção 4.1 

expõe o funcionamento básico do aplicativo. Na sequência (seções 4.2 e 4.3), 

apresenta-se um texto analítico de cada publicação, destacando os principais 

pontos observados por meio da leitura dos livros. 

4.1 Funcionamento básico do software iBooks 
	

	 Ao abrir o software iBooks, o usuário visualiza a sua ‘biblioteca’, ou seja, 

as miniaturas das capas dos e-books disponíveis no iPad (Figura 29).  

 

	
 

Figura 29: Biblioteca do iBooks. 
Fonte: autora. 
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 Há, na base inferior da tela, como se vê na figura 29, um menu com 

acessos rápidos à loja (iTunes Store) e à listagem de livros já adquiridos. O ícone 

no canto superior esquerdo permite alterar o tipo de visualização da biblioteca 

(de miniaturas para lista de livros), e o comando central ‘Tudo’ pode ser 

alterado para ‘Livros’ (opção em que apenas arquivos em formato ePub serão 

visualizados na biblioteca) ou ‘PDFs’ (opção em que apenas arquivos em 

formato PDF serão visualizados na biblioteca). No canto superior direito, a 

opção ‘Selecionar’ permite selecionar um ou mais livros para movê-los ou 

deletá-los. Ao tocar sobre uma das miniaturas, o e-book correspondente é 

aberto (Figura 30).   

 

	

Figura 30: Página interna de e-book e visualização 
dos controles padrão do iBooks94. 

Fonte: autora. 
 
																																																													
94 Para as imagens de explanação sobre o funcionamento do aplicativo iBooks, foi utilizado o e-
book Scaredy Squirrel Makes a Friend, disponível na iTunes Store em <https://itunes.apple. 
com/ca/book/scaredy-squirrel-makes-friend/id929632305?mt=11>. 
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 Na visualização inicial, os controles padrão ficam visíveis (Figura 30) – 

esses controles somem automaticamente após alguns segundos. Para ativá-los 

novamente, será necessário tocar sobre o centro da tela. Essa ação, pouco 

intuitiva, será necessária, por exemplo, para ativar a narração em voz alta (‘read 

aloud’) de um livro95. Para fazer isso, o leitor deverá tocar sobre o controle de 

áudio (Ler em voz alta) e selecionar a opção ‘Começar Leitura’ (Figura 31). As 

demais customizações possíveis, dentro do menu de controle de áudio, são a 

passagem automática de páginas e o ajuste de volume da leitura96.  

 

 
 

Figura 31: Controle de áudio - Ler em voz alta. 
Fonte: autora. 

	

O menu de controle de brilho permite ajuste simples do nível de 

claridade da tela (Figura 32). A ferramenta de pesquisa, por sua vez, procura 

palavras ou expressões dentro do e-book, indicando as páginas em que há 

ocorrências. Ainda, há opção de fazer a mesma pesquisa na internet ou na 

Wikipedia (Figura 33). 

																																																													
95 Exceto no caso de e-books que possuem player próprio de áudio, não fazendo uso do player 
padrão do iBooks. 
96 As opções de ‘começar leitura’, ajuste de volume de leitura e passagem automática de páginas 
dependem da disponibilidade desses recursos no e-book que está sendo lido. Caso o e-book não 
disponha de nenhum recurso de áudio, o ícone de controle de áudio não aparecerá dentre os 
controles padrão. 
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Figura 32: Detalhe do controle de brilho. 
Fonte: autora. 

 
 

 
 

Figura 33: Ferramenta de pesquisa do iBooks. 
Fonte: autora. 

 

4.2 Análise dos livros mais vendidos nos EUA 
	

Nesta seção, apresenta-se uma análise de cada um dos cinco e-books 

selecionados dentre os mais vendidos da iBookstore americana, conforme os 

critérios previamente apresentados. 	

4.2.1 Olivia Loves Halloween 
 

O e-book “Olivia Loves Halloween” (Figura 34 e Quadro 9) conta a 

história de Olivia, uma porquinha que precisa escolher sua fantasia para a festa 

de Halloween do colégio em que estuda. O livro traz recursos de leitura em voz 
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alta (‘read aloud’) e de passagem automática de páginas – ambas características 

desejáveis para uma publicação digital voltada ao público infantil.  

 

Título Olivia Loves Halloween  Ano de publicação 2014 

Autor Maggie Testa  Preço U$ 5,99 

Ilustrado por Jared Osterhold  Número de páginas 24 

Editora Simon Spotlight  Ficha de análise Apêndice F 
 

Quadro 9: Dados do livro Olivia Loves Halloween. 
Fonte: autora. 

 

 
Figura 34: Olivia Loves Halloween (capa). 

Fonte: Testa; Osterhold, 2014. 
 

Conforme a narradora faz a leitura, as palavras são simultaneamente 

realçadas no texto – o que auxilia a criança a reconhecer o conteúdo textual do 

livro. Há que se observar, no entanto, que, poucos segundos após a narradora 

finalizar a leitura do texto, ocorre a passagem automática de página. Assim, 

resta pouquíssimo tempo para que a criança possa observar e ‘ler’ 

cuidadosamente a informação visual da página. Tal configuração é prejudicial 

no sentido de induzir a criança a acompanhar apenas uma das leituras possíveis 

do livro por vez (textual ou imagética). Ainda, considerando-se que há páginas 
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em que a leitura imagética complementa a leitura textual (e não apenas a 

repete), tal problemática pode incorrer em dificuldade de compreensão de 

determinados trechos da narrativa. 

A proporção de página do livro, embora provavelmente replicada da 

versão impressa, encaixa-se bem à leitura no iPad – há um bom aproveitamento 

da área de tela do aparelho, tanto em visualização horizontal, quanto em 

visualização vertical (Figura 35 e Figura 36).  

 

	
Figura 35: Exemplo de página interna em visualização vertical. 

Fonte: Testa; Osterhold, 2014. 
 

O projeto gráfico do livro traz uma paleta de cores variada e vibrante, que 

tem pouca relação com a temática do livro (a festa de Halloween da escola de 

Olivia). As ilustrações têm uma estética marcadamente computadorizada – em 

certos elementos, principalmente nos personagens principais, fica bastante 

perceptível a construção em modelagem 3-D. 

Os textos são compostos em fonte serifada, com tamanho e espaçamento 

entrelinhas adequado. Há sempre bom contraste entre texto e fundo, e a 

quantidade de texto por página parece adequada às capacidades infantis: as 

linhas são curtas (cerca de cinco palavras por linha), e os parágrafos têm, no 

máximo, quatro linhas cada.  
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Figura 36: Exemplo de página interna em visualização horizontal. 

Fonte: Testa; Osterhold, 2014. 
 

 

A diagramação das páginas é, predominantemente, do tipo associação 

(conforme a classificação de Linden, 2011). Nesse tipo de layout, não há uma 

distinção entre página de texto e página de imagem, reunindo pelo menos um 

enunciado verbal e um enunciado visual no espaço da página. Por vezes, essa 

regra é ‘quebrada’, no livro, com o surgimento de páginas em que a ilustração é 

posicionada dentro de um círculo, como se fosse um ‘olho’ sobre a página em 

branco (Figura 37). 

A contracapa da publicação traz indicação da faixa etária recomendada 

para leitura do livro. Embora relevante, tal informação só é acessível ao leitor 

após a compra do livro – seria mais interessante que essa página estivesse 

disponível na versão gratuita (de avaliação), para que os pais pudessem ter 

acesso antes de decidir pela compra ou não do e-book. Provavelmente, a 

contracapa tenha sido trazida para a publicação digital tal qual estava presente 

no livro impresso, em que ‘funciona’ justamente por estar visível ao comprador 

mesmo que o livro esteja lacrado. 
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Figura 37: Exemplo de página com ilustração inserida em círculo. 

Fonte: Testa; Osterhold, 2014. 
 

4.2.2 Crankenstein 
	

O e-book Crankenstein (Figura 38 e Quadro 10) narra alguns 

acontecimentos na rotina do menino ‘Crankenstein’, que fica contrariado e grita 

quando as coisas não acontecem conforme sua vontade – quando ele precisa 

esperar em uma fila ou quando chega a hora de ir pra escola, por exemplo.	

	

Título Crankenstein  Ano de publicação 2013 

Autor Samantha Berger  Preço U$ 9,99 

Ilustrado por Dan Santat  Número de páginas 40 

Editora 
Little, Brown Books for 
Young Readers 

 
Ficha de análise Apêndice G 

 
Quadro 10: Dados do livro Crankenstein. 

Fonte: autora. 
 
 

A publicação traz alguns elementos pensados exclusivamente para a 

leitura em meio digital, como se analisa a seguir. Há disponibilidade de recursos 

de leitura em voz alta (‘read aloud’) e de passagem automática de páginas e, logo 

na segunda página dupla, aparece a primeira animação: as letras da 

onomatopeia que representa o grunhido do Crankenstein – “Mehhrrrr!” – 
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movem-se, vibrando visualmente, ao mesmo tempo em que o narrador faz a 

leitura. A animação – que reaparece diversas vezes ao longo do livro – é apenas 

um detalhe sutil, que não parece distrair ou afastar a criança da história. Pelo 

contrário, a vibração da palavra reforça a sensação de ouvir alguém gritando ou 

grunhindo alto, no mundo real. Parece, assim, por estar diretamente 

relacionada ao conteúdo, ser um bom exemplo de uso do recurso de animação 

em livros digitais infantis. O recurso de leitura em voz alta, no entanto, não 

realça no texto as palavras que o narrador está lendo, apenas quando ocorre a 

leitura das onomatopeias, conforme já referido. Esse fator poderia ser 

aprimorado, especialmente considerando-se que diversas correntes teóricas 

apontam os benefícios para a aprendizagem infantil da marcação concomitante 

no texto do conteúdo lido pelo narrador97. O projeto gráfico do livro traz uma 

paleta de cores vibrantes e variadas, e que, ao mesmo tempo, mostra-se 

alinhada à temática da história: tons terrosos e escuros (Figura 39), presentes 

em quase todas as páginas, dão o tom ‘rabugento’ ao projeto do livro, 

equilibrando o visual com algumas páginas mais coloridas e claras (Figura 40). 

	
Figura 38: Crankenstein (capa) 

Fonte: Berger; Santat, 2013. 

																																																													
97  Para diversos autores, o realce das palavras e a contiguidade temporal do áudio com 
informação visual ajuda a tornar o texto mais ‘concreto’ para a criança, como já abordado em 
seção específica desta pesquisa. 
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Figura 39: Exemplo de página interna em tons terrosos e escuros. 

Fonte: Berger; Santat, 2013. 
 
 

	
Figura 40: Exemplo de página interna em tons alegres e vibrantes.	

Fonte: Berger; Santat, 2013. 
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A tipografia, não serifada e em caixa alta, mostra-se adequada à leitura 

infantil, pois há boa diferenciação entre caracteres. Há bom contraste entre 

texto e fundo, e as páginas contêm pouco texto e linhas curtas, o que também 

favorece a leitura do texto. Em vários trechos, há palavras grifadas em itálico – 

são, normalmente, palavras lidas com ênfase pelo narrador.  

A diagramação é, predominantemente, do tipo associação (conforme a 

classificação de Linden, 2011). Há pouca variação de tipo de diagramação de 

página a página. No entanto, em algumas páginas duplas, utiliza-se o recurso de 

balões de fala, o que acaba por conferir mais fluidez e dinamismo à leitura, 

‘quebrando’ o padrão de diagramação das páginas. As ilustrações, embora 

tratadas de forma computadorizada, têm um traçado natural e pouco rígido – 

aproximam-se mais, dessa forma, do estilo tradicional de ilustração. A leitura do 

livro funciona bem tanto em visualização vertical quanto em visualização 

horizontal no iPad (Figura 41 e Figura 42). Ao final da leitura, há um pequeno 

jogo (Figura 43), do tipo ‘quiz’, com dez perguntas objetivas para que o leitor 

possa ‘testar’ se é um ‘crankenstein’ (personagem principal da história, 

rabugento e mal-humorado). 

 

	
Figura 41: Exemplo de página interna em visualização vertical. 

Fonte: Berger; Santat, 2013. 
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Figura 42: Exemplo de página interna em visualização horizontal. 

Fonte: Berger; Santat, 2013. 
 

	
Figura 43: Jogo ao final da narrativa. 

Fonte: Berger; Santat, 2013. 
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A inclusão do jogo ao livro parece, neste caso, válida, por ser diretamente 

relacionada à temática da história e por testar as capacidades de interpretação e 

compreensão do texto. Pode-se observar, também, que, por estar posicionado 

após o término da narrativa, o jogo parece interferir menos, no sentido de não 

distrair a criança do foco no entendimento da história.  

Os elementos pós-textuais do livro contam com uma minibiografia dos 

autores, escrita em linguagem informal. Há, ainda, uma contracapa ilustrada, 

similar à de livros impressos, item pouco frequente em publicações digitais.  

 

4.2.3 The Giving Tree 
	

O e-book The Giving Tree (Figura 44 e Quadro 11) é a versão digital da 

clássica obra homônima, lançada em 1964 nos Estados Unidos, que conta a 

história de um menino que ‘explora’ uma árvore ao longo de sua vida, utilizando 

suas folhas, seus galhos e seus frutos para suprir suas necessidades.	

	

Título The Giving Tree  Ano de publicação 2014 

Autor Shel Silverstein  Preço U$ 9,99 

Ilustrado por Shel Silverstein  Número de páginas 30 

Editora Harper Collins  Ficha de análise Apêndice H 

Quadro 11: Dados do livro The Giving Tree. 
Fonte: autora. 

 
 

Os elementos pré-textuais característicos de livros impressos, como a 

falsa folha de rosto e a página de dedicatória, foram mantidos na publicação 

digital. Nenhum ajuste foi feito no e-book, além da digitalização em si – não há, 

portanto, áudio, animações ou qualquer outro tipo de interatividade. É possível 

fazer a leitura com o iPad em modo de visualização vertical ou horizontal 

(Figura 45 e Figura 46). 

A tipografia, serifada, apresenta-se em tamanho reduzido, se 

considerarmos a faixa etária dos leitores. Na maioria das páginas, há poucas e 

curtas linhas de texto. Nas páginas finais, no entanto, a quantidade de texto por 

página aumenta consideravelmente (Figura 47), podendo causar um impacto 

negativo junto ao leitor pouco experiente. 
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Figura 44: The Giving Tree (capa) 

Fonte: Silverstein, 2014. 
 

	
Figura 45: Exemplo de página interna em visualização horizontal. 

Fonte: Silverstein, 2014. 
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Figura 46: Exemplo de página interna em visualização vertical. 

Fonte: Silverstein, 2014. 
  

	
Figura 47: Exemplo de página interna com maior quantidade de texto. 

Fonte: Silverstein, 2014. 
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A diagramação das páginas varia entre os tipos associação e dissociação 

(classificação de Linden, 2011). Ou seja: em algumas páginas duplas, há uma 

página dedicada ao texto e outra dedicada apenas à imagem; em outras, há pelo 

menos um enunciado textual e outro imagético dividindo o espaço da página. As 

ilustrações são bastante simplificadas – apenas em traço preto sobre o fundo 

branco. A ausência total de cor nas páginas internas e o caráter sério da 

narrativa, além da ausência de recursos interativos, podem, eventualmente, 

tornar a publicação um pouco desinteressante para as crianças da atualidade. 

4.2.4 Peppa Pig: Peppa Meets the Queen 
	

Versão para meio digital da obra impressa, homônima, o e-book Peppa 

Meets the Queen (Figura 48 e Quadro 12) narra a visita da personagem 

principal, Peppa, e de sua turma à rainha da Inglaterra. 

	

Título Peppa Meets the Queen  Ano de publicação 2012 

Autor Penguin Books Ltd.  Preço U$ 5,99 

Ilustrado por 
Neville Astley e Mark 
Baker 

 
Número de páginas 24 

Editora Penguin Books Ltd.  Ficha de análise Apêndice I 
 

Quadro 12: Dados do livro Peppa Pig: Peppa Meets the Queen. 
Fonte: autora. 

 

 A obra traz pouquíssimos ajustes de adaptação do livro do meio físico 

para o meio digital. Não há recursos de áudio, passagem automática de páginas, 

animações ou qualquer outro tipo de interatividade. A proporção da página, 

quadrada (1:1), é muito distante da proporção de tela do iPad (3:4), o que 

resulta em diversos problemas de visualização. O leitor precisa fazer uso de 

zoom para que a página ocupe toda a tela ou então visualizar a totalidade da 

página dupla, com os espaços vazios preenchidos automaticamente por um tom 

de cinza escuro (ajuste automático feito pelo aplicativo iBooks). Em resumo, 

nenhum modo de visualização no iPad mostra-se próximo ao ideal para leitura, 

apesar de o livro adaptar-se (ainda que se considerando essa problemática) aos 

formatos vertical e horizontal de uso do iPad (Figura 49 e Figura 50).   
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Figura 48: Peppa Meets the Queen (capa) 

Fonte: Astley; Baker, 2012.  
 

	
Figura 49: Exemplo de página interna em visualização horizontal. 

Fonte: Astley; Baker, 2012. 
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Figura 50: Exemplo de página interna em visualização vertical. 

Fonte: Astley; Baker, 2012. 

 

A tipografia, não serifada, conta com caracteres infantis. Há, no entanto, 

pouca diferenciação entre caracteres, o que pode ser prejudicial à leitura 

infantil. O espaçamento entrelinhas e o corpo são adequados, considerando-se 

as recomendações bibliográficas. A diagramação das páginas é do tipo 

associação (classificação de Linden, 2011), em que há um enunciado visual e 

outro textual em cada página do livro. Essa configuração é seguida à risca na 

quase totalidade do livro – ou seja, há pouco dinamismo e ritmo visual, que 

ocorre quando há ‘quebra’ no padrão de diagramação das páginas.  

 As ilustrações, do tipo tradicional, têm traçado irregular, mas são 

pintadas digitalmente, o que resulta em áreas de cor chapadas, com poucos 

detalhes em termos de textura e de preenchimento das áreas de cor. O resultado 

visual é, no entanto, bastante colorido e vibrante, lançando mão de uma paleta 

de cores variada (Figura 51). Nas guardas de fechamento do livro, são 

divulgados outros livros da mesma coleção. Há, ainda, uma contracapa 

personalizada com o logotipo da editora, além da contracapa padrão do iBooks. 
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Figura 51: Paleta de cores variada. 

Fonte: Astley; Baker, 2012. 
 

4.2.5 The Day the Crayons Quit 
	

O e-book The Day the Crayons Quit (Figura 52 e Quadro 10) conta a 

história do dia em que o menino Duncan recebeu uma pilha de cartas de seus 

gizes de cera – cada um deles fazendo reivindicações sobre o modo como o 

personagem principal os utilizava em seus desenhos. 

	

Título 
The Day the Crayons 
Quit 

 
Ano de publicação 2013 

Autor Drew Daywalt  Preço U$ 7,99 

Ilustrado por Oliver Jeffers  Número de páginas 40 

Editora 
HarperCollins Children’s 
Books 

 
Ficha de análise Apêndice J 

 
Quadro 13: Dados do livro The Day the Crayons Quit. 

Fonte: autora. 
 

 O livro é uma versão digitalizada da obra homônima, impressa. Todo o 

projeto gráfico foi claramente desenvolvido com enfoque no livro impresso, e 

pouquíssimos ajustes foram realizados para adaptar o livro ao meio digital.  
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Figura 52: The Day the Crayons Quit (capa). 

Fonte: Daywalt; Jeffers, 2013. 
 
 

 Um quesito que chama bastante a atenção do leitor mais observador, 

nesse sentido, é a proporção da página: da mesma forma que no livro Peppa 

Meets the Queen, a proporção de página em The Day th Crayons Quit foi 

pensada para o impresso, e não se adapta à proporção do iPad. Assim, o leitor 

precisa fazer uso de zoom para que a página ocupe toda a tela ou então 

visualizar a totalidade da página dupla, com os espaços vazios preenchidos 

automaticamente por um tom de cinza escuro (ajuste automático feito pelo 

aplicativo iBooks). Um ponto positivo é a possibilidade de o livro adaptar-se 

(ainda que se considerando a problemática da proporção da página) aos 

formatos vertical e horizontal de uso do iPad (Figura 53, Figura 54 e Figura 55). 

A diagramação do livro também traz diversos traços que lembram uma 

publicação impressa: as páginas espelhadas (página dupla) e a presença de 

guardas e de folha de rosto demarcam bem esta intenção. O tipo de diagramação 

de página predominante é a dissociação (conforme a categorização de Linden, 

2011), em que ilustração e texto têm lugares definidos – e distintos – no espaço 

da página dupla. Não há variação de tipo de diagramação de página a página.	
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Figura 53: Exemplo de página interna em visualização 

horizontal, com zoom mínimo. 
Fonte: Daywalt; Jeffers, 2013. 

	

	
Figura 54: Exemplo de página interna em visualização 

vertical, com zoom mínimo. 
Fonte: Daywalt; Jeffers, 2013. 
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Figura 55: Exemplo de página interna em visualização 

vertical, com zoom aproximado. 
Fonte: Daywalt; Jeffers, 2013. 

 

 

 A tipografia predominante no livro simula a escrita infantil à mão livre. 

Por vezes, há dificuldade de entender determinados caracteres. Em alguns 

trechos, a tipografia é serifada (não há caracteres infantis). O espaço entrelinhas 

parece ser adequado, de acordo com as recomendações da bibliografia 

específica. O texto é alinhado à esquerda e há poucas palavras por linha (seis, 

em média).  

 As ilustrações simulam os traços infantis, e a paleta cromática, bastante 

variada, está alinhada à temática da história – a rebelião dos gizes de cera. Em 

algumas páginas, são utilizadas fotografias, que fazem um contraste 

interessante com as ilustrações de traço solto. 

O livro não dispõe de nenhum recurso interativo e nem de áudio – nem 

mesmo recurso de read aloud, bastante comum em publicações do tipo. 
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Figura 56: Ilustração à mão livre e fotografia utilizadas em conjunto. 

Fonte: Daywalt; Jeffers, 2013. 
	

	
Figura 57: Exemplo de página interna ilustrada apenas com fotografia. 

Fonte: Daywalt; Jeffers, 2013. 
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4.3 Análise dos livros mais vendidos no Brasil 
	

Nesta seção, apresenta-se uma análise de cada um dos cinco e-books 

selecionados dentre os mais vendidos na iBookstore brasileira, conforme os 

critérios previamente apresentados.  

	

4.3.1 Você deve tentar, tentar e tentar! 
	

O e-book “Você deve tentar, tentar e tentar!” (Figura 58 e Quadro 14) traz 

um texto que se aproxima da categoria auto-ajuda – as personagens atingem 

seus objetivos (como aprender a amarrar os sapatos ou a tocar um instrumento 

musical) por meio da persistência.	

	

Título 
Você deve tentar, tentar e 
tentar! 

 
Ano de publicação 2013 

Autor Michael E. O’Reilly  Preço U$ 0,99 

Ilustrado por Mino Watanabe  Número de páginas 16 

Editora Trans Eye Connect LLC  Ficha de análise Apêndice K 
 

Quadro 14: Dados do livro Você deve tentar, tentar e tentar! 
Fonte: autora. 

 

 A obra foi desenvolvida especificamente para o meio digital – não há o 

livro equivalente, impresso. Apesar disso, pouco explora as possibilidades que 

esse meio oferece, como se analisa a seguir. Ao abrir o livro, o iPad 

automaticamente se ajusta para a visualização horizontal (paisagem), pois o 

livro só funciona dessa forma. A capa é ampliada e, logo em seguida, 

automaticamente, o leitor é conduzido à folha de rosto. Não é possível retornar e 

rever a capa, mesmo que se queira, a não ser que o livro seja fechado e aberto 

novamente. Ao começar a leitura, uma surpresa positiva: como foi projetado 

para o meio digital, as páginas se ajustam perfeitamente à proporção de tela do 

iPad (Figura 59), sem ser necessário o uso de zoom e sem que nenhum espaço 

da tela fique subutilizado. Não há, no entanto, recurso de leitura em voz alta 

(‘read aloud’) e nem passagem automática de páginas. 
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Figura 58: Você deve tentar, tentar e tentar! (capa). 

Fonte: O’Reilly; Watanabe, 2013. 
 

	
Figura 59: Exemplo de página interna. 

Fonte: O’Reilly; Watanabe, 2013. 
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 A diagramação do livro, do tipo associação (classificação de Linden, 

2011), repete-se em cada uma das páginas – há, portanto, pouco dinamismo ou 

ritmo visual, que se obtém ao variar ou ‘quebrar’ o padrão de diagramação em 

algumas páginas. As ilustrações, de estilo tradicional à mão livre, têm pouca 

qualidade técnica. A paleta cromática, de tons variados, mas pouco saturados, 

lembra a de um desenho pintado à mão com lápis de cor – mais uma vez, não há 

qualidade técnica.  

 Quanto à tipografia, parece ter havido pouca preocupação projetual. Sem 

serifas e sem caracteres infantis, mostra-se neutra, mas o espaço entrelinhas é 

ligeiramente ‘apertado’, considerando-se o recomendado para a faixa etária do 

público-alvo. Por vezes, os textos são posicionados muito próximos às margens, 

faltando ‘área de respiro’. Para garantir contraste, em algumas páginas o 

parágrafo é posicionado sobre um bloco de cor. Em outras, todo o parágrafo é 

apresentado em estilo ‘bold’ ou ‘negrito’, com o objetivo de melhorar a 

legibilidade (Figura 60). O resultado acaba prejudicando a coerência visual da 

obra. A quantidade de texto por página mostra-se, no entanto, adequada e 

constante. 

 

	
Figura 60: Exemplo de página com texto composto em bold/negrito. 

Fonte: O’Reilly; Watanabe, 2013. 
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 Em termos de recursos interativos, o livro oferece, em cada uma das 

páginas, a opção de ler o texto em inglês. Para isso, basta tocar sobre a palavra 

‘english’, que fica solta em pontos variados da tela, conforme a página. Esse 

recurso parece de pouca utilidade, na medida em que se trata de um livro para 

crianças em fase de alfabetização em língua portuguesa. 

 

4.3.2 Duda e o Bichinho do Medo 
	

O e-book “Duda e o Bichinho do Medo” (Figura 61 e Quadro 15) conta a 

história de Duda, uma menina que tem medo do escuro.	

	

Título 
Duda e o Bichinho do 
Medo 

 
Ano de publicação 2013 

Autor Renato Carvalho  Preço U$1,99 

Ilustrado por Ronald Martins  Número de páginas 24 

Editora independente  Ficha de análise Apêndice L 
 

Quadro 15: Dados do livro Duda e o Bichinho do Medo. 
Fonte: autora. 

 

 O livro traz recursos de leitura em voz alta (‘read aloud’) e de passagem 

automática de páginas, características positivas em se tratando de publicações 

voltadas ao público infantil em fase de alfabetização. Conforme o narrador faz a 

leitura, os períodos (da letra maiúscula ao ponto final) são simultaneamente 

realçados no texto (Figura 62), facilitando que a criança acompanhe a leitura. 

Cabe observar, no entanto, que o realce por palavra ou por sílaba seria mais 

interessante em termos de percepção fonética (conforme os estudos de LEWIN, 

2000 apud AMANTE, 2007, previamente apresentados). Como ocorre em 

outros livros que dispõem do recurso, quando estão ativados o ‘read aloud’ e a 

passagem automática de páginas, resta pouco tempo, após o término da leitura 

da página, para que a criança observe as imagens – ou seja, a leitura imagética 

fica prejudicada. 

As páginas, espelhadas, ajustam-se bem à proporção de tela do iPad, 

principalmente quando o livro é lido com o aparelho em modo paisagem (Figura 

63). A opção de leitura no modo vertical (retrato) também é possível (Figura 

64). 
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Figura 61: Duda e o Bichinho do Medo (capa). 

Fonte: Carvalho; Martins, 2013. 
 

	
Figura 62: Conforme o narrador faz a leitura, os períodos são realçados no texto. 

Fonte: Carvalho; Martins, 2013. 
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Figura 63: Exemplo de página interna em visualização horizontal. 

Fonte: Carvalho; Martins, 2013. 
 

	
Figura 64: Exemplo de página interna em visualização vertical. 

Fonte: Carvalho; Martins, 2013. 
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Na maioria das páginas, a diagramação é do tipo associação (classificação 

de Linden, 2011). Mas há, por exemplo, uma página com diagramação do tipo 

conjunção, além de páginas com pouquíssimo texto, que permitem uma 

diagramação também diferenciada das demais. Dessa forma, a leitura acaba por 

ficar fluida e ritmada. A ilustração, digital, traz cores vibrantes e alinhadas à 

temática: como a narrativa se passa à noite, a maioria das páginas têm fundo 

escuro, com o texto em branco – apenas os detalhes são coloridos e saturados. 

Sempre há bom contraste entre texto e fundo.  

A família tipográfica em que o e-book é composto, sem serifas e com 

caracteres infantis, é do tipo condensada, com espaço entre letras justo, o que 

acaba prejudicando a legibilidade, também porque o corpo é pequeno, e o 

espaço entrelinhas, insuficiente. Há, ainda, bastante texto por página – uma 

média de oito a quinze linhas, com oito palavras cada, o que se considera 

inadequado para leitores iniciantes.  

	

4.3.3 The Fox on the Box 
	

Apesar de ser um e-book focado na iniciação à leitura (a própria obra 

assim se apresenta, já que, em destaque na capa, lê-se “Start to Read!”), "The 

Fox on the Box" (Figura 65 e Quadro 16) pouco explora os recursos de auxílio à 

alfabetização que o meio digital possibilitaria.	

	

Título The Fox on the Box  Ano de publicação 199698 

Autor Barbara Gregorich  Preço U$3,99 

Ilustrado por Robert Masheris  Número de páginas 16 

Editora School Zone  Ficha de análise Apêndice M 
 

Quadro 16: Dados do livro The Fox on the Box. 
Fonte: autora. 

 
 

	 A obra traz diversas situações que envolvem uma raposa, que utiliza uma 

caixa para brincar, saltar e descansar. Não há recurso de leitura em voz alta 

('read aloud') e nem recurso de passagem automática de páginas. Uma 

característica positiva é a proporção da página, que tem bom ajuste à proporção 

																																																													
98 Ano de publicação conforme informado na iTunes Store. Provavelmente, neste caso, considera 
o ano de publicação da versão impressa do livro. 
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da tela do iPad, tanto para leitura em modo paisagem (Figura 67), quanto para 

leitura em modo retrato (Figura 66). 

	
Figura 65: The Fox on the Box (capa). 

Fonte: Gregorich; Masheris, 1996. 

	
Figura 66: Exemplo de página interna em visualização vertical. 

Fonte: Gregorich; Masheris, 1996. 
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Figura 67: Exemplo de página interna em visualização horizontal. 

Fonte: Gregorich; Masheris, 1996. 
 

Na primeira página, o e-book traz um texto aos pais, com explicação 

acerca do modo pelo qual as crianças aprendem a ler de forma significativa. O 

layout das páginas que se seguem tem características típicas de projetos 

impressos, com folha de rosto em formato tradicional e páginas espelhadas. A 

diagramação, do tipo associação (classificação de Linden, 2011), repete-se ao 

longo de todo o livro. Há pouquíssima variação de layout de página a página, o 

que pode acabar por tornar a leitura monótona, pela ausência de variação 

formal ou de 'quebra' no padrão de diagramação. 

 As ilustrações, feitas à mão e aquareladas, conferem uma estética suave 

ao livro, com paleta de cores pouco saturadas. A paleta é, também, pouco 

variada, composta por tons alaranjados e amarelados, com pequenos detalhes 

pontuais em cinza e azul (Figura 68). 

Quanto à composição tipográfica, o livro faz bom uso de tipografia sem 

serifas e sem caracteres infantis: o tamanho do tipo é adequado e há pouco texto 

por página, tornando, assim, mais amigáveis os primeiros contatos do público-

alvo com o texto escrito, de acordo com o que o livro se propõe. 

Ao final da narrativa, o livro traz nova nota aos pais, sugerindo que as 

crianças “adicionem outras páginas à história”, fazendo uso de sua imaginação. 
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A atividade, no entanto, acontecerá no meio físico (‘offline’), pois o e-book não 

oferece recursos para que tal tarefa seja concretizada pela criança no iPad. 

 

	
Figura 68: Paleta de cores composta, predominantemente, 

por tons alaranjados e amarelados. 
Fonte: Gregorich; Masheris, 1996. 

 

4.3.4 O Universo 
	

O e-book “O Universo” (Figura 69 e Quadro 17) conta a história de Tito, 

um menino que ganha, em seu aniversário, um filme sobre o Universo, o que 

desencadeia nele um grande interesse sobre a temática.	

	

Título O Universo  Ano de publicação 2015 

Autor Raquel Durães  Preço U$0,99 

Ilustrado por Vinicius Passos  Número de páginas 16 

Editora O Fiel Carteiro  Ficha de análise Apêndice N 
 

Quadro 17: Dados do livro O Universo. 
Fonte: autora. 
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 Projetado para funcionar apenas com o iPad em modo paisagem, “O 

Universo”  já inicia com um problema de projeto: o e-book não ‘força’ a 

visualização horizontal e, caso o leitor esteja com o iPad em visualização 

vertical, a primeira página após a capa, um sumário com miniaturas das páginas 

(Figura 70), não carregará de forma completa (Figura 71). Será necessário tocar 

sobre o nome do livro para avançar — não é possível simplesmente 'passar' a 

página, justamente porque há um problema de visualização. A próxima página 

após o sumário, que traz instruções para uso, apenas informa que o livro dispõe 

de áudio e que se deve deslizar com o dedo para efetuar a passagem de páginas. 

Tal instrução, no entanto, só é válida caso o iPad esteja em modo paisagem. 

Caso o leitor siga em modo retrato, ficará ‘ilhado’ nesta tela, sem conseguir 

avançar. Será necessário perceber, por conta própria, que deverá virar o iPad 

para iniciar a leitura. Outro ponto negativo é que a capa só pode ser visualizada 

quando o livro é aberto — ela é ampliada e, em seguida, o livro faz 

automaticamente a passagem de página. Não é possível retornar e rever a capa, 

mesmo que se queira, a não ser que o livro seja fechado e aberto novamente 

(situação idêntica ao que ocorre no e-book “Você deve tentar, tentar e tentar!”, 

previamente analisado). 

	
Figura 69: O Universo (capa). 

Fonte: Durães; Passos, 2015. 
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Figura 70: Sumário com miniaturas das páginas. 

Fonte: Durães; Passos, 2015. 
 

	
Figura 71: Sumário carregando com erro com o iPad 

em modo de visualização vertical. 
Fonte: Durães; Passos, 2015. 
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 Quanto ao recurso de áudio (‘read aloud’), “O Universo” é o único dos 

livros analisados que possui um player próprio (não utiliza o recurso padrão do 

iBooks/iPad). Em cada página, há um ícone de som, no canto superior 

esquerdo, em que é possível pausar/continuar ou repetir a leitura da página 

(Figura 72). Não há, no entanto, possibilidade de pausar e reiniciar. Também 

não há possibilidade de desligar a narração do livro como um todo: será 

necessário pausá-la cada vez que se vira uma nova página. Desse modo, apesar 

de personalizado, o player funciona com mais restrições e sem nenhuma 

vantagem com relação ao player padrão. 

 Em relação ao layout das páginas, o livro trabalha com páginas únicas 

(não espelhadas), projetadas para encaixarem-se perfeitamente à proporção de 

tela do iPad. A diagramação é, na maioria das páginas, do tipo associação 

(classificação de Linden, 2011), com pouca variação de página a página. A 

ilustração é digital, com paleta de cores variada e vibrante — as escolhas 

cromáticas, no entanto, não se afastam da temática da narrativa, com diversas 

páginas em que o azul do universo predomina o preenchimento da tela (Figura 

73). 

 

	
Figura 72: Exemplo de página interna. No canto superior esquerdo, 

player de áudio próprio do e-book. 
Fonte: Durães; Passos, 2015. 
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Figura 73: Paleta de cores alinhada ao conteúdo da narrativa. 

Fonte: Durães; Passos, 2015. 
 
 

 A família tipográfica selecionada para composição do e-book é do tipo 

‘rounded’, não serifada com acabamentos arredondados, alinhada à estética das 

ilustrações. Não há caracteres infantis. O tamanho do tipo poderia ser 

ligeiramente maior, considerando-se as recomendações bibliográficas para o 

público-alvo. Há, também, algumas páginas com muito texto — cerca de quinze 

linhas, o que se considera inadequado para uma criança em fase de 

alfabetização (6-7 anos). A largura da coluna, no entanto, mostra-se adequada 

na maioria das páginas (conforme as especificações de BURT, COOPER & 

MARTIN, 1955).  

4.3.5 Chapeuzinho Vermelho 
	

O e-book  “Chapeuzinho Vermelho” (Figura 74 e Quadro 18) conta a 

história clássica da menina que visita sua avó e se depara com o lobo mau. Com 

projeto desenvolvido com enfoque na leitura em meio digital, a publicação traz 

recurso de leitura em voz alta (‘read aloud’), passagem automática de passagens 

e, ainda, músicas e conteúdo em vídeo.	
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Título Chapeuzinho Vermelho  Ano de publicação 2014 

Autor Cristina Marques  Preço U$1,99 

Ilustrado por Vinicius Passos  Número de páginas 20 

Editora Todolivro  Ficha de análise Apêndice O 
 

Quadro 18: Dados do livro Chapeuzinho Vermelho. 
Fonte: autora. 

 

	
Figura 74: Chapeuzinho Vermelho (capa). 

Fonte: Marques; Passos, 2014. 
 

Na primeira página, logo após a capa, há uma ilustração ensinando o 

leitor a ativar a narração em áudio do livro, por meio do player padrão do 

iPad/iBooks (Figura 75). É uma instrução válida, visto que tal comando não é 

suficientemente intuitivo. Conforme o narrador faz a leitura, as palavras são 

simultaneamente realçadas no texto, facilitando o acompanhamento da leitura 

pela criança e favorecendo o reconhecimento fonético. Em algumas páginas, há 

uma música instrumental, que funciona como ‘pano de fundo’ para a leitura 

feita pelo narrador. Em determinados momentos, o uso de tal recurso parece 

válido, ao contextualizar o leitor sobre o conteúdo daquele trecho da história – a 

música ajuda a despertar sentimentos como tensão ou alegria, dependendo dos 

acontecimentos narrados na página. No entanto, mesmo com o volume 

diminuído enquanto se lê o texto, a música parece, em alguns momentos, 
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influenciar negativamente, distraindo o leitor do conteúdo do texto em si. 

Poderia, talvez, haver um modo de optar por ouvir ou não a música 

simultaneamente.  

	
Figura 75: Instrução de uso do player padrão de áudio do iPad/iBooks. 

Fonte: Marques; Passos, 2014. 
 
 

 A proporção das páginas, espelhadas, encaixa-se bem à proporção de tela 

do iPad, principalmente quando o aparelho é utilizado em modo paisagem – 

nesse caso, há aproveitamento total da área útil do aparelho (Figura 77). A 

leitura, no entanto, também funciona bem em modo de visualização vertical 

(Figura 76). A diagramação, do tipo associação (Linden, 2011), mantém-se 

constante em todas as páginas. Há, portanto, pouquíssima variação de página a 

página. Os blocos de texto são sempre apresentados sobre um box colorido, para 

garantir bom contraste e boa legibilidade – o que nem sempre acaba 

acontecendo. A composição tipográfica, sem serifas e toda em caixa alta, poderia 

ter sido mais cuidadosa. O tamanho do tipo é pequeno, considerando-se as 

recomendações bibliográficas para o público-alvo (BURT, COOPER & MARTIN, 

1955), e o espaço entrelinhas não é suficientemente amplo. O estilo de 

ilustração, digital, é bastante tradicional, por vezes com certo exagero nas 

representações de luz e de sombra. 
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Figura 76: Exemplo de página interna em visualização vertical. 

Fonte: Marques; Passos, 2014. 
	

	
Figura 77: Exemplo de página interna em visualização horizontal. 

Fonte: Marques; Passos, 2014. 
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 A paleta de cores é variada, e as cores são bastante saturadas – os tons 

selecionados são, por vezes, brilhantes demais, e, dependendo da configuração 

de brilho do iPad, poderão ser incômodos os olhos. Ao final da narrativa, é 

disponibilizado um vídeo, posicionado em uma página à parte (Figura 78).  

 

	
Figura 78: Vídeo disponível ao final da narrativa. 

  Fonte: Marques; Passos, 2014. 
 

É possível assistir ao vídeo em miniatura, centralizado na página em que 

se encontra, ou ampliá-lo para que ocupe toda a tela do iPad. No segundo caso, 

por ser um conteúdo bastante pesado, acabam por ocorrer travamentos durante 

a exibição do vídeo, dependendo de quantos aplicativos estiverem 

simultaneamente abertos no iPad. O vídeo conta a mesma história lida no livro, 

mas com muito maior riqueza de detalhes – parece, por isso, ser bastante 

negativo no sentido do incentivo ao gosto pela leitura (o texto acaba sendo mais 

‘pobre’ que o vídeo, do ponto de vista do conteúdo). No momento em que a 

narrativa em texto tem menos qualidade do que a narrativa em vídeo, a criança 

provavelmente preferirá assistir ao vídeo. Parece, nesse caso, que houve pouca 

preocupação com a relevância do conteúdo digital em vídeo – aparentemente, 

considerou-se mais importante tê-lo do que pensar em um modo significativo 
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de utilizá-lo de forma a complementar e a enriquecer a experiência de leitura do 

livro digital. 
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5. Proposta de Diretrizes Preliminares 
 
 A partir da pesquisa bibliográfica (capítulo 2 do presente trabalho) e da 

análise de similares (capítulo 4), foi possível compilar os principais dados 

referentes ao projeto de e-books voltados ao público infantil em fase de 

alfabetização em formato de diretrizes preliminares de projeto. Na seção 5.1 e 

subseções, são apresentadas, assim, as diretrizes de projeto preliminarmente 

propostas, categorizadas conforme a temática que abordam dentro do grande 

campo do projeto editorial de livros digitais: formato de arquivo, tipo de layout, 

diagramação, tipografia, paleta cromática, áudio, vídeo, animação, 

interatividade e hipertexto. Na seção 5.2 e subseções, por sua vez, são abordados 

alguns pontos de não consenso – são aspectos em que não se chegou a um 

resultado conclusivo a partir da pesquisa bibliográfica e da análise de similares. 

Esses pontos serão elucidados por meio das entrevistas com especialistas, e 

poderão se tornar diretrizes de projeto após essa consulta. 

5.1 Diretrizes 

 Para cada uma das diretrizes propostas a seguir, expõem-se, 

resumidamente, a fundamentação bibliográfica que embasa a diretriz proposta 

e, ainda, as observações advindas da análise de similares que permitiram 

confirmar e reforçar a leitura técnica. Em alguns casos, há apenas 

fundamentação por meio da análise de similares. Tais casos também serão 

levados à análise de especialistas para elucidação. As diretrizes são 

apresentadas, a seguir, na forma de quadros, para que se possam visualizar com 

maior clareza as informações que embasaram a proposição de cada diretriz.  

5.1.1 Formato de arquivo 

Diretriz Fundamentação 
bibliográfica 

Observações da análise de 
similares 

Preferencialmente, 
trabalhar com os 
formatos ePub2 ou 
ePub3.	

Compatibilidade com o iPad, 
possibilidade de bloqueio 
por DRM. Suporte a livros 
em layout fixo e 
possibilidade de inclusão de 
mídia ao e-book (ePub3). 

Os livros analisados, em formato 
ePub2 e ePub3, conseguiram, de 
forma satisfatória, trabalhar com 
layout fixo e incluir áudio (‘read 
aloud’), vídeo, animação etc. 

Quadro 19: Diretrizes preliminares – formato de arquivo. 
Fonte: autora. 

 



139 
	

5.1.2 Tipo de layout 

Diretriz Fundamentação 
bibliográfica 

Observações da análise de 
similares 

Utilizar layout fixo 
para confecção do 
e-book.	

Para o livro digital infantil, o 
formato de layout fixo99, em 
que é possível criar uma 
diagramação mais complexa 
do que uma coluna única de 
texto, ou, ainda, posicionar 
determinado conteúdo em 
um ponto fixo na página, é 
mais indicado. Com esse tipo 
de layout, é possível 
trabalhar os diversos tipos 
de status da imagem100. 

Todos os e-books infantis 
analisados trabalhavam com 
layout fixo. Com isso, é possível 
ter diversos tipos de 
diagramação da página, sem as 
restrições de composição que o 
layout fluido impõe ao designer. 

Quadro 20: Diretrizes preliminares – tipo de layout. 
Fonte: autora. 

 

5.1.3 Diagramação 

Diretriz Fundamentação 
bibliográfica 

Observações da análise de 
similares 

Na diagramação 
do e-book, prever 
variação entre os 
tipos de 
diagramação de 
página a página. 
	

Para Linden (2011) é 
importante que haja 
variação entre os tipos de 
diagramação de página a 
página, o que garantiria 
maior fluidez no 
encadeamento do livro. 

Nos e-books analisados, 
observou-se pouca variação nos 
tipos de diagramação de página 
a página, contrariamente à 
recomendação de Linden. 
Notou-se que algumas obras 
acabam por tornar-se 
monótonas ou repetitivas 
quando o layout da página 
permanece quase que inalterado 
ao longo da leitura. 

Quadro 21: Diretrizes preliminares – diagramação. 
Fonte: autora. 

 

  

																																																													
99 Os e-books de layout fixo permitem menos customização por parte do usuário (não é possível 
fazer alteração de tipo e tamanho de fonte, por exemplo) e, portanto, conferem mais controle ao 
designer sobre o layout do livro.  
100 Linden (2011) classifica as imagens em livros ilustrados infantis em três status distintos, 
baseados no enquadramento das imagens na página e em suas relações com as demais imagens 
e com o texto. 
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5.1.4 Tipografia 

Diretriz Fundamentação 
bibliográfica 

Observações da análise de 
similares 

Utilizar fonte com 
boa diferenciação 
entre caracteres.	

As referências bibliográficas 
pesquisadas não chegam a 
um consenso sobre a 
utilização de fontes serifadas 
ou não serifadas. Mas a boa 
diferenciação entre 
caracteres, principalmente 
no que tange às letras ‘a’, ‘g’ 
e ‘o’ é ponto pacífico entre os 
autores pesquisados, como 
Sue Walker (2005) e 
Lourenço (2011). 

A análise de similares permitiu 
observar livros com boas 
tipografias serifadas e com boas 
tipografias não serifadas. Em 
ambos os casos, a boa 
diferenciação entre caracteres 
mostrou-se, de fato, essencial 
para a boa legibilidade do texto. 

Selecionar, para o 
projeto gráfico, 
família tipográfica 
que tenha boa 
renderização em 
tela. 

Para Vanderschantz (2008), 
como o tipo na tela é 
apresentado em pixels 
retangulares, o tamanho e a 
forma dos caracteres 
escolhidos são de suma 
importância. Uma tipografia 
e a forma de suas letras 
devem ser robustas, claras e 
reconhecíveis, com 
considerável uso de espaço 
entre letras para garantir 
legibilidade e leiturabilidade. 

A afirmação de Vanderschantz 
foi comprovada na análise de 
similares: a boa renderização 
tipográfica em tela permite 
melhor reconhecimento dos 
caracteres. 

Na composição 
tipográfica, 
priorizar colunas 
de texto estreitas 
(até 30 letras por 
linha) e curtas (até 
12 linhas por bloco 
de texto) e espaço 
entrelinhas amplo. 

As indicações de largura de 
coluna, comprimento do 
bloco de texto e 
espaçamento entrelinhas 
seguem as recomendações 
de Burt, Cooper & Martin 
(1955). Lourenço (2011) 
acrescenta que “para as 
crianças existe uma real 
necessidade de um 
espaçamento maior entre 
letras e entre palavras do 
que para um adulto”. 

Nos livros analisados, observou-
se que, principalmente em meio 
digital, a recomendação de 
utilização de colunas de texto 
estreitas parece bastante 
pertinente – além de oferecer 
melhor legibilidade, ainda 
permite explorações mais 
interessantes do espaço da 
página em conjunto com a 
ilustração. 

Evitar a utilização 
de hifenação, e 
'quebrar' as linhas 
conforme o 
conteúdo do texto. 

Para Lourenço (2011), a 
hifenação interrompe o 
ritmo de leitura e a 
atribuição de sentido ao 
texto e, por isso, deve ser 
evitada.  

Nos e-books analisados, o 
recurso de hifenação não foi 
utilizado, aplicando-se a 
recomendação bibliográfica. 

Quadro 22: Diretrizes preliminares – tipografia. 
Fonte: autora. 
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5.1.5 Paleta Cromática 

Diretriz Fundamentação 
bibliográfica 

Observações da análise de 
similares 

Definir a paleta 
cromática do livro 
selecionando cores 
com brilho 
adequado à 
visualização em 
tela, de modo que 
proporcionem 
conforto visual 
durante a leitura. 
As cores devem ter 
boa diferenciação 
entre si, 
independentemente 
da configuração de 
brilho da tela do e-
reader.	

De acordo com 
Vanderschantz (2008), como 
trabalha com um sistema de 
cores aditivo, a cor-tela é 
mais brilhante do que a 
impressa, tornando 
imprescindível que o 
designer tenha mais atenção 
com o contraste, para 
garantir diferenciação entre 
cores, e com o brilho, para 
garantir conforto visual ao 
leitor. 
 

Observou-se que algumas 
paletas cromáticas com cores 
muito saturadas de fato 
prejudicam o conforto visual 
durante a leitura, obrigando que 
o brilho da tela seja ajustado 
pelo leitor (ajuste esse que 
dificilmente é feito por uma 
criança). 

 
Quadro 23: Diretrizes preliminares – paleta cromática. 

Fonte: autora. 
 

5.1.6 Áudio 

Diretriz Fundamentação 
bibliográfica 

Observações da análise de 
similares 

Sempre que viável, 
incluir recurso de 
‘read aloud’ 
(leitura em voz 
alta) ao e-book 
infantil. 
Preferencialmente, 
as palavras ou 
sílabas devem ser 
grifadas 
individualmente, 
em sincronia com a 
narração (em 
detrimento do grifo 
por frase ou 
parágrafo).	

Para Colombo e Landoni 
(2014), a combinação da 
leitura visual com o áudio 
torna a experiência mais rica 
e atraente para as crianças. 
Para Lewin (2000 apud 
AMANTE, 2007), os 
recursos de áudio permitem 
trabalhar junto às crianças a 
pronúncia correta das 
palavras, auxiliando no 
desenvolvimento da 
consciência fonológica – 
nesse sentido, é prioritário 
que o grifo no texto se dê de 
palavra a palavra ou de 
sílaba a sílaba. 

A presença do recurso de 
narração mostra-se uma 
vantagem em relação aos e-
books que não dispõem do 
recurso e mesmo com relação 
aos livros impressos. Há mais 
facilidade de acompanhar a 
leitura quando o grifo no texto 
em sincronia com o áudio se dá 
por sílaba ou por palavra. O grifo 
por bloco de texto parece ter 
pouca utilidade. Nos livros que 
dispõem do recurso de áudio, 
sem grifar o texto 
concomitantemente, percebe-se 
potencial distração da atividade 
da leitura. 

 
Quadro 24: Diretrizes preliminares – áudio (parte I). 

Fonte: autora. 
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Diretriz Fundamentação 
bibliográfica 

Observações da análise de 
similares 

Quando houver 
inclusão de 
músicas ao e-book, 
incluir um player 
de áudio em 
separado, para que 
o leitor possa 
escolher quando – 
e se – deseja ouvir 
a música. 

A inclusão de música junto 
ao recurso de leitura em voz 
alta pode ser fator de 
distração da atividade da 
leitura e acabar por distrair a 
criança da apreensão do 
conteúdo da narrativa. 
Assim, um player em 
separado permite que se 
ouça a música depois de ler, 
por exemplo, ou enquanto 
observa as imagens. 
Confere-se ao leitor o 
controle sobre a reprodução 
do conteúdo, conforme as 
heurísticas de Nielsen 
(1995). 

Nos e-books analisados, apenas 
um exemplar continha músicas, 
que eram reproduzidas como 
pano de fundo da narração – 
recurso que pode ser incômodo e 
distrativo. 

 
Quadro 25: Diretrizes preliminares – áudio (parte II). 

Fonte: autora. 
 

5.1.7 Vídeo 

Diretriz Fundamentação 
bibliográfica 

Observações da análise de 
similares 

Quando for 
incluído conteúdo 
em vídeo, 
apresentá-lo em 
página à parte do 
conteúdo de texto. 
Ainda, se possível, 
conferir o controle 
da reprodução do 
vídeo ao leitor.	

Para Mayer e Moreno 
(2003), o conteúdo em vídeo 
não deve concorrer com o 
texto e nem ser apresentado 
junto a ele na página, do 
contrário, “os olhos recebem 
muita informação ao mesmo 
tempo, mas somente parte 
dessa informação pode ser 
selecionada para futuro 
processamento na memória 
visual”. 
 

Observou-se que algumas 
paletas cromáticas com cores 
muito saturadas de fato 
prejudicam o conforto visual 
durante a leitura, obrigando que 
o brilho da tela seja ajustado 
pelo leitor (ajuste esse que 
dificilmente é feito por uma 
criança). 

 
Quadro 26: Diretrizes preliminares – vídeo (parte I). 

Fonte: autora. 
 

 



143 
	

Diretriz Fundamentação 
bibliográfica 

Diretriz 

Quando se optar 
pela inclusão de 
vídeo, observar que 
seu conteúdo seja 
relevante e que 
enriqueça a 
experiência de 
leitura do livro, 
não apenas 
repetindo a 
narrativa textual. 

--- 

Observou-se, na análise de 
similares, e-book cujo conteúdo 
em vídeo repetia e, inclusive, 
aprimorava a história lida no 
livro. Nesse caso, a inclusão 
desse tipo de conteúdo parece 
fazer um desserviço ao incentivo 
ao gosto pela leitura, 
especialmente porque o 
conteúdo desenvolvido para o 
vídeo foi mais bem elaborado do 
que a narrativa escrita em si. 

 
Quadro 27: Diretrizes preliminares – vídeo (parte II). 

Fonte: autora. 
 

5.1.8 Animação 

Diretriz 
Fundamentação 

bibliográfica e/ou 
da autora 

Observações da análise de 
similares 

As animações 
incluídas no e-book 
devem ter relação 
com o conteúdo e, 
preferencialmente, 
ser acionadas 
apenas sob o 
comando do leitor.	

--- 
 

Poucos exemplares analisados 
dispunham de animações. Em 
um dos livros, no entanto, o 
‘chacoalhar’ de uma 
onomatopeia, que representava 
o grunhido do personagem 
principal, mostrou-se um bom 
exemplo de animação 
relacionada diretamente ao 
conteúdo que está sendo lido. 
Nesse caso, a animação só ocorre 
automaticamente se o recurso de 
‘read aloud’ está ativado; caso 
contrário, o usuário precisa tocar 
sobre ela para ativá-la. 

 
Quadro 28: Diretrizes preliminares – animação. 

Fonte: autora. 
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5.1.9 Interatividade e Hipertexto 

Diretriz 
Fundamentação 

bibliográfica e/ou 
da autora 

Observações da análise de 
similares 

Quando for feito 
uso de recursos de 
hipertexto, 
estruturar as 
informações de 
forma clara e 
deixá-las acessíveis 
ao leitor.	

Para Reynolds e Walker 
(2000, p.233), “informações 
claramente estruturadas e 
acessíveis são importantes 
para ajudar as crianças a se 
sentirem no controle da 
leitura”. Para Carusi (2010), 
a partir das características 
de hipermídia de um 
sistema, a criança precisa 
interagir para alcançar seus 
objetivos, sendo estimulada 
a explorar e a traçar um 
trajeto próprio para um novo 
conhecimento. 
 

Nos e-books analisados, 
observou-se pouca exploração de 
interatividade e de hipertexto. 
Alguns livros dispunham de 
sumário com miniatura das 
páginas. Ao clicar sobre uma das 
miniaturas, o leitor é 
encaminhado à página 
correspondente. No entanto, 
esse recurso faz pouco sentido 
quando a leitura das páginas 
depende de uma ordem linear. 
Acaba, portanto, sendo mais 
usado para retomar determinado 
ponto da leitura. Parece que a 
oportunidade de utilização de 
recursos de hipertexto poderia 
ser mais bem explorada nas 
publicações. 

 
Quadro 29: Diretrizes preliminares – interatividade e hipertexto. 

Fonte: autora. 
 

5.2 Pontos de discussão 

 

 Para cada um dos pontos de discussão apresentados a seguir, expõem-se, 

resumidamente, as duas fundamentações bibliográficas em oposição 

(fundamentação A e fundamentação B, em cada quadro). Esses pontos de 

discussão serão expostos aos especialistas, podendo tornar-se, posteriormente, 

novas diretrizes de projeto de e-books voltados ao público infantil 

(acrescentando-as às constantes do item 5.1 deste trabalho, que também 

poderão sofrer eventuais alterações a partir do feedback dos especialistas). 

Assim como as diretrizes, os pontos de discussão foram agrupados por área 

temática dentro da grande área do projeto editorial digital de e-books infantis. A 

formatação em quadros permite que se possam visualizar com maior clareza as 

fundamentações em oposição. 
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5.2.1 Tipografia 

Discussão Fundamentação A Fundamentação B 

Devem-se utilizar 
fontes serifadas ou 
não serifadas no 
projeto de e-books 
infantis?	

Estudo realizado por Walter 
& Reynolds (apud 
LOURENÇO, 2011), 
avaliando as fontes Century 
e Gill Sans, indicou ampla 
preferência infantil pela 
segunda, sem serifas. Sue 
Walker, no mesmo sentido, 
observou utilização 
recorrente de fontes não 
serifadas em publicações 
infantis, utilizando-se o 'a' e 
o 'g' em caracteres infantis. 
Diversos autores também 
evocam o fato de que as 
fontes sem serifas seriam de 
traçado mais simples e, 
portanto, mais acessíveis ao 
público infantil. 

Coghill (apud RUMJANEK, 
2009) observou a dificuldade 
infantil na distinção de letras 
que podem apresentar formas 
praticamente idênticas em 
alguns desenhos tipográficos 
sem serifa, como os grupos de 
letras ‘b’, ‘d’, ‘p’ e ‘q’, e ‘u’ e ‘n’. 
Considerando esse fato, a 
tipografia com serifas seria mais 
indicada por apresentar maior 
diferenciação entre letras, por 
meio de formas mais complexas. 

É importante a 
utilização de fontes 
com caracteres 
infantis? 

Para Sue Walker (2005), o 
uso de caracteres infantis é 
desnecessário, visto que a 
maioria das crianças tem 
conhecimento dos diferentes 
desenhos possíveis para os 
caracteres 'a' e 'g'. Em teste 
de campo, a pesquisadora 
observou que a ausência de 
caracteres infantis não 
chegou a afetar performance 
de leitura das crianças nos 
testes realizados. 

Para Roa (2013), os caracteres 
infantis correspondem de 
maneira aproximada ao modo 
como as crianças escrevem, o 
que presumidamente afetaria de 
maneira positiva sua assimilação 
visual. 

A composição do 
texto deve ser 
totalmente em 
caixa alta, ou em 
caixa alta e caixa 
baixa? 

Alguns autores defendem a 
utilização de caracteres em 
caixa alta e em caixa baixa, 
como forma de apresentar às 
crianças, desde os primeiros 
contatos com a leitura, os 
diversos desenhos que uma 
letra pode assumir. 

Para Kato (1999 apud 
RUMJANEK, 2009), como o 
repertório visual das crianças é 
limitado, as palavras lidas por 
uma criança são decifradas a 
partir de unidades menores. 
Para Rumjanek (2009), isso 
seria um indicativo de que o 
formato de palavras inteiras não 
é tão importante para as crianças 
– o que indica, por 
consequência, que os caracteres 
maiúsculos são mais 
apropriados para o público-alvo. 

 
Quadro 30: Pontos de discussão – tipografia. 

Fonte: autora. 
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5.2.2 Paleta Cromática 

Discussão Fundamentação A Fundamentação B 

A paleta cromática 
do e-book deve ser 
sempre em tons 
vibrantes e 
saturados ou deve 
ser definida a 
partir da temática 
da história?	

Coelho (2000) aponta que as 
cores utilizadas em um 
projeto editorial voltado ao 
público infantil devem ser, 
preferencialmente, vivas e 
contrastantes, de modo a 
estimular sensações como 
alegria e bom humor. Estudo 
de campo realizado por 
Klohn & Fensterseifer (2012) 
teve conclusões no mesmo 
sentido: as pesquisadoras 
observaram, em um grupo 
de crianças em fase de 
alfabetização, que a maioria 
tinha preferência por livros 
com paletas de cores 
variadas, em detrimento de 
livros monocromáticos ou 
compostos por cores mais 
neutras e sóbrias. 

É possível observar, por 
oposição, que a paleta cromática 
pode ser guiada pela temática da 
história – e é, inclusive, 
importante que haja variação 
entre os tipos de narrativas para 
o livro ilustrado infantil. 

 
Quadro 31: Pontos de discussão – paleta cromática. 

Fonte: autora. 
 

5.2.3 Ilustração 

Discussão Fundamentação A Fundamentação B 

Há algum estilo de 
ilustração mais 
recomendável ou 
indicado?	

Estudo realizado por 
Brookshire, Scharff e Moses 
(2002) identificou 
preferência infantil por 
ilustrações de estilo realista, 
que se aproximam do estilo 
tradicional, categorizado por 
Linden (2011). 

Há diversos livros infantis com 
boa aceitação pelas crianças que 
fazem uso de ilustrações mais 
estilizadas ou simplificadas, a 
exemplo da série de livros Peppa 
Pig, adaptada do programa de 
televisão homônimo.  

 
Quadro 32: Pontos de discussão – ilustração. 

Fonte: autora. 
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6. Entrevista com especialistas 
	

 A seguir, apresenta-se um compilado dos comentários dos especialistas101 

acerca de temáticas relacionadas às diretrizes de projeto de e-books infantis. 

Com base nas diretrizes preliminares e nos pontos de discussão (apresentados 

no capítulo 5), foi elaborado um questionário para guiar as entrevistas 

presenciais com cada entrevistado. As perguntas foram feitas de forma aberta, 

permitindo-se que o especialista pudesse dar o máximo de contribuições acerca 

de cada tópico temático. O roteiro completo da entrevista pode ser visualizado 

no Apêndice C. Os entrevistados foram selecionados pela pesquisadora, 

observando-se que estivessem divididos entre designers com experiência 

acadêmica e/ou prática e pedagogos ou professores, que pudessem trazer seus 

conhecimentos das áreas da pedagogia e da educação para complementar e 

confirmar as análises realizadas nesta dissertação. O Quadro 33 apresenta os 

entrevistados e suas áreas de formação e de atuação 102 . Cada um dos 

entrevistados está identificado por uma letra, de forma a manter o anonimato 

dos participantes103.  

	 	

	 	

																																																													
101 As entrevistas foram gravadas, apenas para futura consulta da pesquisadora. Na presente 
seção, são apresentados alguns excertos das contribuições dos especialistas. Quando houve 
transcrição literal do áudio, o trecho foi indicado entre aspas. 
102	Alguns especialistas não responderam a todos os questionamentos, quando consideraram-
nos afastados de sua área de atuação.	
103	Nas respostas dos entrevistados sobre cada tópico temático, o artigo definido de gênero 
masculino utilizado não indica, necessariamente, o gênero do entrevistado, de modo garantir a 
manutenção do anonimato dos participantes da pesquisa. 	
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Sigla do 
entrevistado Formação Área de atuação 

A	

Mestrado em Educação pela 
Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul e Doutorado em 
Informática na Educação. 

Arquitetura e Design Gráfico 
(editorial e de identidade visual, 
principalmente). 

B Graduação em Design Gráfico. 
Experiência prática em 
desenvolvimento de e-books e de 
objetos de aprendizagem.  

C 
Graduação e Mestrado em Design 
Gráfico. Doutorado em andamento, 
na mesma área. 

Design, produção de livros e 
tipografia. 

D 

Graduação em Pedagogia 
(habilitação em Educação Infantil, 
Séries Iniciais, Orientação 
Educacional e Matérias 
Pedagógicas do Ensino Médio), 
Especialização em Gestão da 
Educação e Mestrado em 
Educação. 

Experiência prática com crianças 
em fase de alfabetização. 
Atuação no desenvolvimento de 
objetos de aprendizagem em 
meio digital, para várias faixas 
etárias. 

E Graduação em Design Gráfico. 

 
Experiência prática em design 
editorial impresso e digital. 
Ampla experiência em 
tipografia, tendo ministrado 
diversos cursos e minipalestras 
na área. 
 

F 
Graduação em Letras – Português e 
Literaturas de Língua Portuguesa. 

Experiência em docência no 
Ensino Fundamental. 

 
Quadro 33: Especialistas entrevistados pela pesquisadora. 

Fonte: autora. 

 

	 Na presente seção, os comentários dos entrevistados foram agrupados 

por tópico temático, para fins de melhor organização e de comparação dos 

comentários de diferentes especialistas sobre um mesmo tema proposto. 
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6.1 Tópico Temático: Diagramação 

 

Questão proposta 

 

Sophie Van der Linden (2010) defende que haja variação entre os tipos de 
diagramação de página a página no livro infantil, o que garantiria maior fluidez 
no encadeamento do livro. 
 
Qual a sua percepção acerca dessa estratégia de composição editorial? 
 
 

Especialista A 

O especialista concordou com a estratégia de composição editorial mencionada 

na pergunta, desde que possível notar uma unidade entre as páginas. Sustentou, 

ainda, a utilização de um grid ‘mais livre’ na diagramação do livro digital 

infantil. Para ele, a variação na diagramação de página a página gera surpresa – 

fator esse que pode ser explorado, também, fazendo-se uso de variação de cores: 

ter-se-ia, por exemplo, uma página com paleta de cores mais claras e outra com 

paleta de cores mais escuras, e assim subsequentemente. Ainda na temática 

diagramação do livro digital infantil, o especialista observou a questão da 

separação da página dupla no e-book – algo que considerou ‘estranho’, herdado 

do livro impresso. Para o especialista, essa é uma característica de ‘transição’ 

(do meio impresso para o meio digital), que talvez não seja tão interessante no 

e-book, ao limitar o espaço sem ter um ‘sentido’ prático no ambiente digital. 

	

Especialista B 

O especialista também considerou válida a estratégia editorial de Linden, 

especialmente considerando o público-alvo, mas sugeriu que haja, 

preferencialmente, uma estratégia de composição do designer, de modo a evitar 

que tal diretriz gere trabalho excessivo em cada uma das páginas do e-book 

(quase “como se cada página fosse um projeto”), algo que não consideraria 

financeiramente viável. Comentou, também, a questão de diversos e-books 

‘imitarem’ o livro físico ao fazerem uso da divisão de página dupla (originária da 

dobra do papel no livro impresso) na página digital – considerou negativa tal 

‘imitação’. 
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Especialista C 

O especialista considerou positivo que se atribua ritmo e fluidez às páginas por 

meio da variação na diagramação. Indicou que haja, sempre que possível, 

variação no posicionamento do texto e da ilustração.  

 

Especialista E 

Para o especialista, variações na diagramação de página a página são válidas em 

qualquer publicação, independentemente do público-alvo, por conferirem 

dinamismo e fluidez ao livro. Para ele, isso é válido especialmente quando se 

fala em publicações compostas por muitas imagens, como é o caso do livro 

digital infantil. Por meio da variação na diagramação, é possível, inclusive, 

‘passar’ certos conceitos, como indicar algo grande e algo pequeno, por meio de 

contraste no grid da página. 

 

Especialista F 

O especialista mostrou-se a favor da variação de diagramação de página a 

página, desde que se mantenha algum padrão mínimo. Para ele, a criança está 

se adaptando ao objeto livro, como objeto cultural – precisa, por isso,  

identificar alguma regularidade, para que consiga ir se adaptando. A variação na 

diagramação não pode ser tanta a ponto de haver textos em vários cantos da 

página, de modo que a criança não consiga identificar a ordem de leitura. Se há 

um foco único de texto por página, não vê problema. 

 

Considerações da pesquisadora 

De modo geral, os especialistas mostraram-se a favor do uso do recurso de 

variação da diagramação de página a página, como forma de garantir fluidez e 

dinamismo às obras. A única observação de certa forma contrária motivou-se 

em questões de produtividade de mercado, que se afastam dos objetivos desta 

pesquisa. Dois especialistas referiram-se à questão da divisão em páginas duplas 

no livro digital, simulação da configuração física dos livros impressos que acaba 

por prejudicar o bom aproveitamento da área útil da tela no suporte digital. 

Essa característica de algumas publicações digitais já havia sido observada na 

análise de similares, mas ainda não havia sido elencada como diretriz de 

projeto.  
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6.2 Tópico Temático: Tipografia 

 

Questão proposta 

 

Não há consenso, na bibliografia específica, acerca da utilização ou não de 
caracteres infantis nas obras voltadas a crianças em fase de alfabetização. 
Alguns autores consideram que a utilização de tais caracteres facilitaria o 
reconhecimento das letras pelas crianças, enquanto outros pensam que não 
haveria vantagem efetiva em seu uso. 
 
Qual a sua opinião acerca da utilização de caracteres infantis na composição 
tipográfica do texto voltado a crianças em fase de alfabetização? 
 

 

Especialista A 

Não teceu comentário específico sobre a utilização de caracteres infantis. 

Comentou, no entanto, que a tipografia do e-book deve estar alinhada com o 

tipo de letra com que a criança está sendo alfabetizada. 

 

Especialista B 

O especialista mostrou-se favorável à simplificação das fontes para público 

infantil, de modo a não impor uma “dificuldade a mais” para as crianças em fase 

de alfabetização. Afirmou, ainda, ser a favor da utilização de fontes 

‘personalizadas’ para o público-alvo, como os caracteres infantis.  

 

Especialista C 

O especialista comentou seguir a mesma linha teórica de autores como 

Rosemary Sassoon e Letícia Rumjanek, com amplos estudos na área – mostrou-

se, assim, a favor da utilização de caracteres infantis para crianças em fase de 

alfabetização. Argumentou, ainda, que as crianças são alfabetizadas, de modo 

geral, com o ‘a’ redondo (de um andar só), o que reforçaria a importância do uso 

desse tipo de caractere. Apesar de acreditar que a criança precisa ser estimulada 

dentro da grande diversidade tipográfica que existe, afirmou que, no início do 

processo de alfabetização, há dificuldade de diferenciação, por exemplo, entre os 
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dois tipos de ‘a’ – assim, não utilizar caracteres infantis seria impor mais uma 

barreira no aprendizado da leitura.  

 

Especialista E 

Para responder ao questionamento acerca da validade da utilização de 

caracteres infantis, o especialista relembrou uma técnica comumente utilizada 

por alfabetizadores, que consiste em pedir às crianças que encontrem, em uma 

revista, o máximo possível de tipos de ‘a’, ‘b’, ‘c’ etc. que conseguirem, com o 

objetivo de mostrar a elas a grande variedade tipográfica que existe. O 

especialista defende, com isso, a importância de que as crianças sejam expostas, 

desde cedo, aos diversos tipos de desenhos que uma letra pode ter. Apesar disso, 

o especialista reconheceu que trabalhar com uma fonte já familiar para a 

criança, como é o caso dos caracteres infantis, pode agilizar a leitura do texto, ao 

impor uma barreira a menos para a criança. Ao mesmo tempo, considerou que a 

utilização de uma tipografia diferente do que aquela com que a criança está 

acostumada pode representar um desafio ao leitor, o que pode, também, acabar 

por prender ainda mais a atenção infantil.  

 

Especialista F 

Para o especialista, o que se observa, em termos de aquisição da técnica de 

leitura, é que o processo de reconhecimento da palavra se dá de modo integral, 

embora no primeiro estágio de alfabetização essa decodificação se dê sílaba a 

sílaba ou até letra a letra. Nessa fase, embora a criança eventualmente tenha 

dificuldade para identificar um caractere específico (como o ‘a’ de dois andares, 

por exemplo), ela driblará essa dificuldade ao identificar os demais caracteres 

que compõem aquela palavra. Nesse sentido, para o especialista, não haveria 

problema em não utilizar os caracteres infantis. Por outro lado, pondera que 

esse conhecimento tipográfico (reconhecer todos os desenhos possíveis para um 

caractere) possa se dar aos poucos, gradativamente. Assim, oferecer um texto 

composto com caracteres infantis poderia simplificar a decodificação dos 

caracteres neste momento inicial de alfabetização. 
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Considerações da pesquisadora 

À exceção do especialista que não se pronunciou sobre essa questão, todos os 

demais mostraram-se de certa forma inclinados ao uso de caracteres infantis 

nas publicações voltadas a crianças em fase de alfabetização. Os argumentos 

também foram bastante similares: facilitar o reconhecimento das letras, manter 

a familiaridade, agilizar a decodificação e não impor barreiras desnecessárias à 

leitura. 

 

Questão proposta 

 

Há divergências, na bibliografia específica, sobre o tipo de fonte mais adequado 
à aprendizagem da leitura. Alguns autores defendem o uso de fontes serifadas, 
por terem maior diferenciação entre caracteres, o que facilitaria a leitura 
infantil. Outros autores defendem a utilização de fontes sem serifas, por terem 
desenho mais familiar para o público-alvo. Esses autores defendem, no 
entanto, que se opte sempre por não serifadas com boa diferenciação entre 
caracteres – em especial no que tange às letras ‘a’, ‘o’ e ‘g’. 
 
Qual a sua opinião sobre a tipografia para livros infantis – é preferível que seja 
serifada ou não serifada? Há alguma família tipográfica específica que você 
considere adequada ao público-alvo? 
 
 

Especialista A 

Não demonstrou uma preferência específica entre a utilização de fontes 

serifadas ou não serifadas para público infantil. 

 

Especialista B 

Mostrou-se favorável à utilização preferencial de fontes sem serifas em livros 

digitais para o público infantil, por terem desenho mais ‘amigável’ e ‘menos 

sério’. Para o especialista, esse tipo de fonte confere um caráter maior de 

acessibilidade e de proximidade ao texto. 

 

Especialista C 

Sustentou que as fontes sem serifas são mais simples e têm estética mais natural 

– são, portanto, mais adequadas ao público-alvo. O especialista comentou, no 
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entanto, ser contra a utilização de fontes como a Arial, por ser muito mecânica – 

“tem ‘cara’ de fonte de máquina”. Para ele, uma estética mais humana, mais 

caligráfica até, e que se aproxime da escrita manual, é mais interessante na 

composição de livros digitais infantis. O especialista sustentou, ainda, que a 

diferenciação entre caracteres é de suma importância nesse contexto de ensino-

aprendizagem. Por isso, mostrou-se desfavorável ao uso de fontes geométricas. 

Apesar de sua inclinação ao uso de fontes não serifadas para o público infantil, 

fez a ressalva de que a tipografia escolhida deve ter boa diferenciação entre 

caracteres – devem-se, por exemplo, evitar fontes sans-serif em que há muita 

similaridade entre o ‘i’ maiúsculo, o ‘l’ minúsculo e o numeral ‘1’. 

 

Especialista E 

O especialista sustentou que não há preferência entre fonte sem serifas e fonte 

com serifas: tudo depende da tipografia selecionada – “a letra tem que ser boa, 

bem desenhada”, referiu. Para ele, existem fontes serifadas sérias e, por outro 

lado, fontes serifadas que podem até ser ‘divertidas’ – as de serifas quadradas, 

com desenho não tão regular, por exemplo. Afirmou que a escolha tipográfica 

deve ser feita a partir da proposta do livro – o mais importante é o desenho 

claro e a boa diferenciação entre caracteres: “uma boa fonte para público 

infantil deve ter boa diferenciação entre os caracteres ‘a’ e ‘o’, por exemplo”. 

 

Especialista F 

O especialista comentou que, quando se estuda a aquisição da habilidade de 

leitura, observa-se que a decodificação dos caracteres pela criança se dá com 

base no esquema ‘barra e bola’, em que o ‘P’, por exemplo, é uma ‘barra vertical 

com uma bola superior’. Esse seria o método de codificação mais imediato pela 

criança. Nessa linha teórica, a estrutura do caractere com serifas aumenta 

consideravelmente o número de elementos visuais a serem identificados pela 

criança. Para o especialista, talvez este momento de primeiros contatos com o 

texto escrito não seja o mais adequado para se oferecer informações a mais para 

a criança decodificar. 
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Comentário da pesquisadora 

Três dos especialistas consultados posicionaram-se a favor do uso de fontes sem 

serifas, com o argumento principal da simplificação do desenho. O argumento 

do especialista F, com experiência em docência, enriqueceu a argumentação a 

favor desse tipo de tipografia, ao explicar uma das teorias sobre o processo de 

decodificação dos caracteres pela criança. No entanto, nenhum dos especialistas 

pareceu condenar o uso de fontes com serifas – parece ser ponto pacífico que, 

mais importante que a presença ou ausência de serifas, é a diferenciação entre 

caracteres. Também houve referência, pelos especialistas, à estética da fonte 

selecionada para o projeto de e-books infantis, que, para eles, não deve ter 

visual demasiado sério ou rígido.  

 

Questão proposta 

 

Há livros infantis que trabalham com todo o texto em caixa alta (letras de 
forma), por considerarem que tais caracteres sejam mais familiares às crianças. 
Outros livros optam pelo uso de caixa alta e baixa (primeira letra de sentença 
maiúscula e demais minúsculas), até mesmo para que as crianças comecem a 
assimilar as diferentes formas que uma mesma letra pode ter.  
 
Qual a sua opinião acerca do tema? É vantajoso trabalhar apenas com caixa alta 
nas publicações voltadas a crianças em fase de alfabetização? 
 

 

Especialista A 

O especialista sustentou que, em alguns casos, a utilização do texto totalmente 

em caixa alta pode ser favorável, uma vez que diversas crianças têm seus 

primeiros contatos com as letras por meio do alfabeto de maiúsculas. 

Acrescentou, ainda, que, independentemente, da seleção tipográfica, é 

necessário observar o corpo da fonte – corpo maior oferece mais ‘segurança’ à 

criança quanto ao domínio do texto. 

 

Especialista B 

Mostrou-se favorável ao uso exclusivo de caixa alta, quando essa composição for 

mais familiar à criança (quando a alfabetização se der em caixa alta, por 

exemplo). Ressaltou, no entanto, que alguns caracteres são mais legíveis em 
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caixa baixa, como o ‘i’ com ‘pinguinho’, por exemplo, e que isso deve ser levado 

em consideração. 

 

Especialista C 

Para o especialista, a composição do texto totalmente em caixa alta é opcional – 

pode ser interessante, mas não é uma obrigatoriedade. Considera que a 

utilização de fonte sem serifas é mais importante do que a opção entre caixa alta 

e caixa baixa, em termos de composição tipográfica. 

 

Especialista E 

Para o especialista, é válida a composição do livro em caixa alta, se o objetivo for 

ter um resultado de reconhecimento imediato da letra pela criança, ganhando-

se velocidade nesse processo. Ponderou, no entanto, que, depois que a criança 

aprende a reconhecer as letras minúsculas, torna-se muito mais fácil e agradável 

ler um texto composto em maiúsculas e minúsculas, do que ler um texto 

totalmente em caixa alta. Afirmou, por fim, que a composição em maiúsculas só 

funciona se o conteúdo de texto for realmente curto. Em um parágrafo grande, a 

legibilidade já ficaria prejudicada, chegando a dispersar a atenção do leitor. 

 

Especialista F 

Para o especialista, não há uma resposta uniforme, já que o ensino de 

alfabetização se dá por diferentes mecanismos: há quem use o sistema de caixa 

alta, mas isso não é regra. Há professores que trabalham com o reconhecimento 

de letras maiúsculas e minúsculas antes mesmo de iniciar a ensinar a criança a 

unir as sílabas. Assim, usar caixa alta exclusivamente não garantiria essa 

facilidade de acesso para todas as crianças. Além disso, por exemplo, o ‘A’ 

maiúsculo das fontes digitais não serifadas muitas vezes não corresponde ao ‘A’ 

maiúsculo cursivo ensinado nas séries iniciais. 

 

Considerações da pesquisadora 

Todos os especialistas que teceram comentários acerca desse tópico referiram 

que a composição do texto em caixa alta pode ser interessante, mas não é uma 

necessidade ou obrigatoriedade, uma vez que não há como comprovar que a 
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criança está sendo alfabetizada primeiramente apenas com o alfabeto das 

maiúsculas. 

 

Questão proposta 

 

Em publicações digitais, é importante, ainda, que a família tipográfica 
escolhida tenha boa renderização em tela.  
 
Você poderia indicar alguma(s) fonte(s) que considere adequada(s) ao público-
alvo e às publicações digitais? 
 

 

Especialista A 

Não indicou fonte específica que considere adequada ao público-alvo e às 

publicações digitais. 

 

Especialista B 

Não indicou fonte específica que considere adequada ao público-alvo e às 

publicações digitais. 

 

Especialista C 

Comentou achar realmente importante a boa renderização em tela para a 

seleção tipográfica – mesmo que a alta resolução/definição das telas atualmente 

disponíveis por vezes minimize esse tipo de preocupação. Para o especialista, a 

fonte Sassoon, desenvolvida pela designer Rosemary Sassoon, é uma boa 

indicação de tipografia adequada para os primeiros contatos com a leitura. O 

especialista citou, ainda, a fonte Kindergarten, do designer Tony de Marco, 

como um bom exemplo de fonte adequada à alfabetização infantil. 

 

Especialista E 

O especialista comentou que há uma miríade de fontes desenvolvidas para 

crianças em fase de alfabetização, que poderiam ser aproveitadas em projetos de 

e-books voltados a esse público. Comentou, também, que há fontes que, 

eventualmente, são adotadas como fontes oficiais para alfabetização em 

determinados países. Citou, como exemplo, a fonte Kindergarten, desenvolvida 

para livros didáticos no Brasil. Para o especialista, no entanto, a escolha 
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tipográfica para o livro digital infantil pode ter muitas possibilidades, passando 

por letras com desenho mais expressivo, por letterings desenhados à mão ou até 

baseados em literatura de cordel – para ele, depois da clareza dos caracteres, o 

mais importante é saber qual “o tom de voz” que se deseja conferir ao livro.  

 

Considerações da pesquisadora 

Apenas dois entrevistados indicaram fontes que consideram adequadas ao 

público-alvo, com boa renderização em tela: houve uma referência à Sassoon e 

duas referências à Kindergarten. 

 

6.3 Tópico Temático: Cor 

Questão proposta 

 
Na bibliografia específica, alguns autores defendem o uso de cores vibrantes e 
de paleta de cores variada nas publicações voltadas ao público infantil. Algumas 
pesquisas indicam, inclusive, que as crianças preferem tal seleção cromática. 
Outros autores, no entanto, defendem que a paleta cromática seja vinculada à 
temática do livro, o que geraria um espectro mais amplo de conhecimentos 
visuais à criança. 
 
Qual a sua percepção acerca da seleção cromática para obras infantis? 
 
 

Especialista A 

Para o entrevistado, a cor é sempre um atrativo para a criança. Citou um livro 

que considera um bom exemplo de livros infantis sem cor: O Livro Negro das 

Cores, de Rosana Faria e Menena Cottin. Comentou que esse tipo de publicação, 

no entanto, é uma exceção dentre os livros voltados ao público infantil. Disse 

que acredita, inclusive, que a ausência de cor não deve ser uma regra, uma vez 

que a cor tem, de fato, bastante apelo junto ao público infantil. O entrevistado 

ressaltou, por fim, que não é necessário seguir uma paleta de cores primárias, 

como às vezes se pensa no senso comum. Paletas em tons pastel, por exemplo, 

podem ser bem-vindas. 
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Especialista B 

O especialista defendeu a utilização de grandes áreas de cor, com menos 

detalhes. Apesar de não ter um posicionamento definido entre a utilização de 

paleta de cores saturadas e variadas ou a utilização de paleta de cores alinhada à 

temática do livro, o especialista afirmou acreditar que as cores variadas 

provavelmente agradem mais ao público-alvo. 

 

Especialista C 

O especialista tendeu a concordar com a priorização da adequação entre paleta 

de cores e temática da história, em detrimento da paleta de cores saturadas e 

variadas, independente do pano de fundo da narrativa. Afirmou, no entanto, 

que o bom contraste é o item mais importante na seleção da paleta de cores para 

publicações digitais voltadas ao público infantil. 

 

Especialista E 

O especialista comentou que as crianças, às vezes, têm dificuldade em 

diferenciar tons acinzentados. Fora essa restrição, para ele, se há contraste 

mínimo entre as cores, qualquer paleta de cores é possível. Deve-se tratar o 

projeto gráfico do livro digital infantil como qualquer outro projeto – sem 

restrições para a definição das cores. 

 

Especialista F 

De sua experiência prática como docente, o especialista comentou ter 

observado, de fato, uma tendência de que as crianças prefiram livros com cores 

mais vibrantes. Tal observação se deu, por exemplo, em idas à biblioteca da 

escola, quando as crianças devem escolher um livro para levar para casa. Para o 

especialista, no entanto, essa preferência não significa que a criança não deva 

ter acesso a outros tipos de projetos gráficos, com paletas de cores distintas – 

considera, inclusive, um ganho que haja esse acesso a obras com estéticas 

variadas. 

 

Considerações da pesquisadora 

Alguns especialistas confirmaram a hipótese da preferência infantil por paletas 

de cores saturadas e variadas. No entanto, também referiram que essa 
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preferência não precisa, necessariamente, restringir ou limitar a seleção 

cromática para os livros digitais infantis. O contraste entre as cores foi citado 

como característica mais decisiva para um bom resultado de projeto do que a 

definição da paleta em si. 

 

6.4 Tópico Temático: Ilustração 

 

Questão proposta 

 
Alguns autores defendem o uso de ilustrações de estilo tradicional, por 
defenderem que são as preferidas junto às crianças. Outros defendem a 
utilização de uma estética mais moderna – ilustração e pintura digital (vetorial) 
seriam mais adequadas às novas mídias e ao livro digital infantil, por 
consequência. Há, ainda, muitas publicações infantis que trabalham com 
ilustrações aquareladas, que podem, inclusive, ser digitalizadas para uso em 
publicações digitais. 
 
Há algum estilo de ilustração que você considere, atualmente, mais adequado 
ao público-alvo?  
 
 

Especialista A 

O especialista sustentou que a criança decodifica a ilustração a partir do mundo 

físico. Para ele, uma ilustração que seja, a partir dessa constatação, mais 

facilmente decodificável terá aceitação maior junto ao público-alvo. Ao mesmo 

tempo, o entrevistado afirmou achar interessante que, aos poucos, a criança seja 

também apresentada a ilustrações mais abstratas, de modo que, aos poucos, 

comece a aprender também a ‘ler’ esse tipo de linguagem imagética. 

 

Especialista B 

Para o especialista, ilustrações mais simplificadas, com menos quantidade de 

detalhes, parecem ser mais adequadas ao público-alvo.  

 

Especialista C 

Para o especialista, não há um estilo de ilustração mais adequado: todos os 

estilos são bem-vindos e todos podem ser interessantes para a criança como 

estímulo e como criação de repertório visual. 
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Especialista E 

Para o especialista, não há nenhuma restrição ou indicação quanto ao estilo de 

ilustração. Ele sustentou que, caso se queira, por exemplo, mostrar algo mais 

científico, como o funcionamento do corpo humano, cabe uma ilustração mais 

realista. Mas, a partir do conceito definido para o livro, todo estilo de ilustração 

é bem-vindo: o importante é a variedade. O especialista comentou, ainda, 

acreditar que não há motivo para não utilizar ilustrações abstratas, uma vez que 

as crianças, por vezes, têm até mais capacidade de abstração do que os adultos. 

Referiu, ainda, que há muitas convenções em desenhos tradicionais para 

crianças. Citou, para exemplificar, os gibis da Turma da Mônica, em que a cor de 

pele dos personagens é puramente convenção, não corresponde à realidade – e 

isso não impede as crianças de entenderem aquela ilustração e de fazerem a 

correspondência com o mundo real.  

 

Especialista F 

De sua percepção prática, o especialista comentou que não verifica uma 

necessidade de que o desenho seja mais realista, uma vez que a criança aprende, 

desde cedo, a identificar esses elementos que seriam menos próximos da 

realidade e consegue fazer essa abstração – até pela própria forma como ela 

produz desenhos, estilizando e simplificando os elementos da realidade. O 

especialista ponderou, no entanto, que a ilustração para o livro digital infantil 

não pode ser tão abstrata a ponto de se tornar uma abstração instransponível 

para a criança. 

 

Considerações da pesquisadora 

A variedade nos estilos de ilustração para o livro digital infantil parece ser 

consenso entre os entrevistados, como forma de que a criança crie repertório 

visual. 
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6.5 Tópico Temático: Áudio 

Questão proposta 

 
É consenso na bibliografia específica que a disponibilidade de recurso de ‘read 
aloud’ em livros digitais infantis é benéfica ao aprendizado da leitura. 
 
Você considera que seria importante a presença de comandos para pausar a 
leitura ou para retornar ao começo e repetir a leitura do texto da página? 
 
Você considera relevante que haja possibilidade de selecionar a velocidade da 
leitura em voz alta? 
 
Você considera que livros digitais infantis deveriam, também, ter músicas 
disponíveis, desde que relacionadas à temática da história? Em que momento 
da leitura seria possível ouvi-las? 
 
 

Especialista A 

Para o especialista, há muitos diálogos rápidos em conteúdos televisivos para 

público infantil, prática que pode acabar se repetindo em outras mídias, como o 

livro digital. Nesse sentido, o especialista comentou considerar válido que haja 

opção de selecionar velocidade de leitura no e-book infantil – assim, também se 

contemplam as crianças com mais dificuldade de leitura ou com menos prática 

na atividade de ler. O especialista acrescentou, ainda, achar interessante que o 

livro com função ‘ler em voz alta’ ofereça opção de repetir a leitura do texto da 

página, visando à melhor assimilação do texto. Sustentou, ainda, que deveria ser 

mais fácil e intuitivo ativar e desativar o comando de passagem automática de 

páginas, tomando por base a funcionalidade do aplicativo iBooks. Quanto à 

utilização de música, o especialista comentou que acredita que a utilização de 

música no e-book infantil, em um contexto em que já há imagem, texto e 

narração, por exemplo, pode acabar resultando em um excesso de informação 

para a criança. Para ele, o ideal é que conteúdos como música sejam 

apresentados separadamente, para que não haja uma dispersão da atenção. 

Além disso, o especialista sustentou que, em caso de utilização de música, deve-

se oferecer controle ao usuário sobre a reprodução desse conteúdo – o leitor 

deverá poder escolher se deseja ou não ouvir a música e em que momento. 
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Especialista B 

Para o especialista, seria interessante haver um player de áudio dentro do livro, 

à parte do player convencional do iBooks, a fim de aprimorar a usabilidade. 

 

Especialista C 

Para o especialista, a maneira mais simples de resolver a questão de usabilidade 

do player, é inserir um player personalizado, projetado pelo designer e inserido 

na própria página do livro – dessa forma, ter-se-ia acesso mais direto ao player, 

que poderia ser, também, mais intuitivo.  

 

Especialista D 

O especialista comentou que considera o uso do recurso de áudio em e-books 

uma boa oportunidade para ajudar a criança no entendimento do texto, por 

meio de entonação de voz e por meio da utilização de locutores com vozes 

diferenciadas para identificar os personagens na narrativa. Sustentou a 

importância de que o áudio reforce o que está sendo lido, auxiliando a criança 

na interpretação do texto. O especialista comentou que considera importante 

que haja opção de velocidade de áudio, mas que tal funcionalidade não pode ser 

complicada a ponto de confundir a criança. Citou como bom exemplo o site 

Duolingo, em que há opção de velocidade de leitura acessível de forma fácil e 

intuitiva. 

 

Especialista E 

Para o especialista, é importante que o recurso de áudio em e-books infantis 

explore a dramatização na leitura, estimulando a imaginação. O especialista 

sustentou, ainda, que relacionar a palavra escrita com o som é de extrema 

importância nesse contexto, pois também ajuda a acompanhar a narração. 

Quanto a controles e comandos de áudio, acredita que seria interessante 

escolher o ponto de reprodução do áudio ao clicar nas próprias palavras 

escritas. 

 

Especialista F 

Para o especialista, a inclusão de um comando de retomar o que foi lido na 

página parece extremamente útil, uma vez que mesmo o leitor adulto 
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eventualmente deseja retomar trechos na leitura. A criança pode ter se 

distraído, por exemplo, e desejar ouvir novamente o texto daquela página. O 

especialista ressalta, no entanto, que esse comando seja incluído de forma que 

se mantenha simples e fácil de a criança utilizar. Quando ao recurso de ‘read 

aloud’, o especialista pondera que a leitura em voz alta não pode substituir a 

leitura da criança, sob pena de esse recurso acabar suprimindo a vontade de ler. 

Nesse sentido, o recurso tem de servir mais como auxílio, e, assim, ter opção de 

velocidade mais lenta é interessante – se a leitura é muito rápida, a criança pode 

desistir de acompanhar. Quanto à inclusão de música, o especialista comentou 

que a inserção desse tipo de recurso acaba trazendo informações a mais para a 

criança, podendo dar suporte à compreensão do texto. Por exemplo, uma 

música mais triste pode ter relação com o conteúdo da narração – nesse sentido, 

parece ser um recurso útil ao auxiliar a criança na interpretação do texto. O 

especialista ressalta, no entanto, que se deve ter cuidado para que a utilização 

desses recursos não acabe por deixar a leitura como elemento secundário – 

nesse sentido, para o especialista, o recurso da música não deve aparecer do 

início ao fim do livro, por exemplo.  

 

Considerações da pesquisadora 

Os especialistas, de modo geral, consideraram que a inclusão de algumas 

funcionalidades no player de áudio poderia aprimorar a experiência de uso das 

crianças: opção de velocidade de narração, opção de repetir a leitura da página e 

opção de selecionar o ponto de reprodução do áudio foram confirmados como 

possíveis melhorias nesse sentido. Alguns especialistas referiram que a inclusão 

do player de áudio na própria página do e-book facilitaria o uso, desde que 

mantida a simplicidade de uso dos comandos. Quanto à música, parece ser 

consenso que, se o e-book optar por incluir tal mídia, deve ser inserida à parte 

da narração e deve se permitir que o leitor tenha controle sobre a reprodução 

desse conteúdo. 
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6.6 Tópico Temático: Animação e Vídeo 

Questão proposta 

 
Você considera interessante que o livro digital infantil contenha animações? Se 
sim, de que tipo? As animações devem ser acionadas automaticamente ou 
apenas ao clicar/tocar? 
 
Você considera que o livro digital infantil deve conter vídeos? Se sim, em que 
momento da leitura seria possível assisti-los? Que conteúdo deveriam ter esses 
vídeos (por exemplo: repetindo o que foi lido ou acrescentando novos itens à 
história)? 
 
 

Especialista A 

Para o especialista, a animação pode complementar o conteúdo de texto, mas a 

seu tempo. O especialista reiterou que é sempre imprescindível dar controle ao 

usuário sobre ver ou não a animação e em que momento. 

 

Especialista B 

O especialista considera válido o uso de animações em e-books infantis, mas 

mostrou-se contra a utilização de conteúdo em vídeo, pois acredita que esse tipo 

de conteúdo pode resultar em ‘preguiça’ de a criança começar ler. Para o 

especialista, os vídeos são colocados apenas por apelo comercial, e não trazem 

qualquer vantagem para o aprendizado da leitura. Quanto à animação, 

comentou achar interessante quando a animação exige alguma ação da criança, 

como mover um objeto, por exemplo. 

 

Especialista C 

Considera interessante fazer uso de áudio e animação em e-books infantis – mas 

não de recurso em vídeo, por acreditar que esse tipo de mídia acaba por 

‘romper’ em demasiado a estética do livro. 

 

Especialista D 

O especialista mostrou-se a favor da utilização de recursos de animação em e-

books infantis. Para ele, tal recurso funciona como atrativo para a criança no 

livro digital. O especialista ressaltou, no entanto, que deve-se utilizar animações 
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que sejam adequadas para a interpretação do texto e que tenham sentido dentro 

da leitura. O especialista falou, ainda, em “animação desafiadora” – que seja 

quase como um exercício de compreensão de texto, como, por exemplo, arrastar 

um objeto de um ponto a outro da página. Para ele, a animação no e-book 

infantil deve ser sempre relacionada ao conteúdo do texto – não deve ser uma 

animação simplória, sem objetivo definido. O especialista também é a favor da 

utilização de conteúdo em vídeo, por ser uma mídia alinhada ao que a criança já 

está acostumada a ver no mundo que a rodeia. Assim, seria mais uma forma de 

atrair atenções para o livro digital. O especialista ressaltou, no entanto, a 

importância de que o livro digital que contém vídeo seja um livro extremamente 

interessante e interativo, para que não se corra o risco de o conteúdo em vídeo 

ser mais interessante para a criança do que o restante do conteúdo do livro. 

 

Especialista E 

Para o especialista, a introdução de animação no e-book infantil é interessante, 

desde que não rompa com o ritmo de leitura. A animação deve, sempre, ter 

relação com o conteúdo do texto. Quanto à inclusão de vídeo, apesar de julgar 

possível a ‘mistura’ de mídias, o especialista comentou não perceber vantagem 

na inclusão de vídeo em livros digitais infantis. 

 

Especialista F 

O especialista comentou considerar ‘perigosas’ as tecnologias que substituem a 

atividade da leitura, como o vídeo ou animações com duração mais longa. No 

livro convencional, impresso, a ilustração vem a tentar evidenciar informações 

que a criança pode não ter percebido na leitura do livro. No digital, a animação e 

o vídeo não podem substituir a leitura, ao reproduzir o texto integralmente. O 

especialista não vê problema na inclusão dessas mídias como elementos 

adicionais, como forma de referendar ou de retomar o que foi lido. Por meio 

delas, a criança pode repensar a percepção da história, e até mesmo entender 

algum detalhe que tenha passado despercebido na leitura. Para o especialista, 

cotejar a história lida com o vídeo e referendar as compreensões do momento da 

leitura pode ser bastante positivo.  
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Considerações da pesquisadora 

Não pareceu haver consenso entre os entrevistados sobre a validade ou não da 

inclusão de conteúdo em vídeo aos e-books infantis. Houve, no entanto, 

referência ao conteúdo do vídeo, que não deve substituir a leitura do texto 

escrito. Também referiu-se que o usuário tenha controle sobre a reprodução 

desse tipo de mídia. As animações parecem ser mais bem aceitas, do ponto de 

vista dos especialistas consultados – não houve declarações explícitas contra o 

uso de ilustrações animadas (como houve no caso do vídeo). Dois especialistas 

indicaram o uso animações que exijam alguma ação/interação do leitor, 

relacionada ao contexto da narrativa. 

 

6.7 Tópico Temático: Interação e Hiperatividade  

Questão proposta 

 
Na sua opinião, o livro digital infantil deve ser de leitura linear ou deve ser 
hipertextual e interativo, permitindo que a criança transite pelo conteúdo de 
diversas maneiras distintas? Por quê? 
 

 

Especialista B 

Para o especialista, é interessante o uso de hipertexto no livro digital infantil. 

Ele considera ser essa uma característica própria do meio digital e, por isso, 

uma forma de oferecer ‘vantagem’ à criança com relação ao livro físico.  

Comentou que uma boa forma de fazer uso dessa funcionalidade é apresentar 

conteúdos extra por meio de hiperlinks e hipertexto. Assim, utiliza-se esse 

recurso como forma de ‘aprofundar’ o conteúdo, sem quebrar a linearidade da 

narrativa. 

	

Especialista C 

Para o especialista, é necessário ter cautela na utilização de interatividade e 

hipertexto, considerando-se a faixa etária do públic0-alvo. Sustentou que a 

linearidade do e-book garante que se mantenha o foco e a atenção da criança no 

conteúdo do livro. 
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Especialista D 

O especialista mostrou-se a favor de instigar a busca de conhecimento, desde 

cedo – é, assim, a favor da utilização de recursos de hipertexto e de 

interatividade em e-books infantis. Para ele, é válido apresentar o conteúdo de 

forma não-linear, explorando, também, formas diferentes de iniciar o livro. Por 

exemplo, um e-book infantil poderia iniciar com um jogo, cruzadinha ou 

ilustração sem texto, instigando o leitor a pensar sobre a temática da narrativa 

antes mesmo de iniciar a leitura. Ao mesmo tempo, considerou a importância 

de, no caso de uso de hipertexto, oferecer também uma alternativa linear de 

leitura do e-book, para que se possa atender a diferentes crianças, com 

capacidades também diversas. 

 

Especialista E 

O entrevistado mostrou-se, de modo geral, a favor da utilização de recursos de 

interatividade e hipertexto. Para ele, algumas histórias podem se beneficiar do 

uso do hipertexto, como narrativas cíclicas ou sem uma ordem cronológica 

única, por exemplo. É, também, a favor do uso do hipertexto como fonte de 

informações ou explicações alheias à narrativa, funcionando mais ou menos 

como a Wikipedia, para esclarecer palavras ou ensinar conceitos novos à 

criança. 

 

Especialista F 

O especialista comentou que, de modo geral, a faixa etária do público-alvo não é 

capaz de interagir com o hipertexto que fragmente a história, correndo-se o 

risco de que a criança não compreenda o sentido da narrativa. Para ele, tais 

estratégias podem ser válidas quando se fala de crianças um pouco mais velhas 

– por volta da quinta ou sexta série, histórias do tipo RPG provocam interesse e 

curiosidade. Considerando-se, no entanto, a possibilidade de uso do hipertexto 

como glossário, para explicar algumas palavras, o especialista considera que a 

estratégia pode ser interessante, até mesmo para leitores iniciantes. O 

especialista comentou que alguns livros impressos se utilizam dessa estratégia, 

incluindo ‘caixas’ coloridas que destacam a explicação sobre alguma palavra-

chave – seria, para ele, como uma espécie de nota de rodapé, com outra 

formatação. A utilização desse tipo de recurso por meio do hipertexto, em 



169 
	

ambiente digital, seria interessante no sentido de mostrar à criança que ela não 

tem domínio completo sobre o vocabulário, aproveitando essa oportunidade 

para reforçar o papel do livro de conferir conhecimentos novos, transmitindo-os 

de forma diversificada. O especialista ressaltou que essas palavras ‘com 

explicação’ devem vir grifadas no texto em meio digital, de forma que não 

passem despercebidas na leitura. 

 

Considerações da pesquisadora 

De modo geral, os especialistas mostraram-se favoráveis à utilização de recursos 

de interatividade e de hipertexto. Alguns fizeram a ressalva de que o hipertexto 

seja utilizado para fornecer informações sem relação cronológica com a 

narrativa, considerando a faixa etária do público-alvo. 	
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7. Diretrizes para projeto de e-books voltados a crianças em fase de 
alfabetização 
	 	

	 O presente capítulo apresenta as diretrizes conclusivas para projeto de e-

books voltados a crianças em fase de alfabetização. Essas diretrizes advêm das 

diretrizes preliminares e dos pontos de discussão (apresentados no capítulo 5), 

que foram ajustados a partir das considerações dos especialistas. São resultado, 

portanto, da triangulação entre os dados da pesquisa bibliográfica, da análise de 

similares e da consulta aos especialistas. 

 Esses parâmetros, que podem ser entendidos, em conjunto, como um 

guia para o projeto de e-books voltados ao público infantil, são apresentados em 

quadros cujo título corresponde ao tópico temático em que se inserem 

(configuração do e-book, formato, diagramação, tipografia, cor, ilustração, 

áudio, vídeo, animação, interatividade e hipertexto). Abaixo de cada quadro, 

resgatam-se, de maneira resumida, os dados que embasaram a proposição de 

cada diretriz. 

	

Diretriz #1  // CONFIGURAÇÃO DO E-BOOK 

 
Utilizar layout fixo para confecção do e-book. Utilizar páginas inteiras (sem 
divisão simulando dobra), cuja proporção seja adequada ao suporte digital. 
 
	
	 A partir da pesquisa bibliográfica específica sobre e-books infantis, foi 

possível concluir que a presença de ilustração em cada página é uma 

característica imprescindível dessas publicações. Ainda, a partir dos autores 

pesquisados, foi possível notar que uma composição tipográfica cuidadosa é 

importante para facilitar o acesso infantil ao texto – tais cuidados envolvem a 

seleção da família tipográfica, a definição do espaço entrelinhas e da largura da 

coluna de texto, entre outros aspectos. Também da pesquisa bibliográfica foi 

possível aferir que tal composição de layout, com múltiplas colunas de texto, 

com ilustração e tipografia ocupando espaços definidos na página, e com 

controle total da tipografia pelo designer, só é possível quando se trabalha com 

e-books de layout fixo (ver definição na seção 2.2.2.3). A análise de similares 

permitiu confirmar o que foi levantado na pesquisa bibliográfica, com a 

observação de que a totalidade dos e-books analisados trabalhavam com layout 



171 
	

fixo e conseguiam, por isso, ter bons resultados na composição de páginas com 

texto e ilustração. Nas entrevistas com os especialistas, essas características de 

layout que levam à necessidade de optar pelo layout fixo foram confirmadas, 

uma vez que diversos dos entrevistados citaram a importância da composição 

tipográfica cuidadosa e reiteraram a importância da diagramação composta por 

ilustração, animação e texto ocupando lugares definidos e coexistindo no espaço 

da página. Ainda quanto à configuração da página, é indicado que a proporção 

seja adequada ao suporte digital em que a publicação será distribuída, 

garantindo que a área da tela seja utilizada em sua totalidade – divisões de 

página simulando dobra não são indicadas, pois, além de não terem sentido em 

ambiente digital (são mera simulação da configuração do livro impresso), 

prejudicam a visualização da página no e-reader.	

	

Diretriz #2  // FORMATO 

 
Preferencialmente, trabalhar com os formatos ePub2 ou ePub3. 
 
	
 Além da compatibilidade com o iPad e com grande parte dos demais e-

readers com tela em cores, os formatos ePub2 e ePub3 permitem a configuração 

do e-book em layout fixo, seguindo a primeira diretriz de projeto. No caso do 

ePub2, o suporte ao layout fixo depende da utilização de uma extensão 

desenvolvida pela Apple. Já no caso do ePub3, o suporte a e-books de layout fixo 

é nativo. O ePub3 oferece, ainda, algumas vantagens, como a possibilidade de 

incorporação de mídia ao livro – o que poderá ser interessante, dependendo dos 

requisitos de projeto. Todos os e-books avaliados na análise de similares foram 

executados em formato ePub2 ou ePub3, corroborando com as assertivas 

bibliográficas. Por ser uma questão puramente técnica, esta diretriz não foi 

levada à análise dos especialistas.  

 

Diretriz #3  // DIAGRAMAÇÃO 

 
Na diagramação do e-book, prever variação entre os tipos de diagramação de 
página a página. 
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 A recomendação bibliográfica de Sophie Van der Linden (2011) quanto à 

diagramação indica que cada página no e-book infantil seja tratada quase que 

como um projeto único – variar o posicionamento da ilustração, animação e 

conteúdo textual garante, conforme a autora, fluidez à leitura. A cada nova 

página, a criança tem uma surpresa, por meio da variação na configuração 

visual, o que ajuda a gerar interesse e a prender a atenção à leitura do livro. Nos 

e-books infantis analisados, a recomendação bibliográfica não se confirmou: em 

poucos deles, e às vezes, em apenas algumas páginas, havia algum tipo de 

variação no layout. A entrevista com os especialistas, no entanto, confirmou a 

opinião de Linden – a quase totalidade dos que teceram comentários sobre esse 

tópico consideraram de extrema importância a variação de página a página, a 

fim de enriquecer o projeto visual, especialmente considerando a grande 

quantidade de elementos gráficos presentes em um livro digital infantil.  

 

Diretriz #4  // TIPOGRAFIA 

 
Utilizar fonte com boa diferenciação entre caracteres. 

 
 

 Dentre diversos aspectos que permeiam definições tipográficas para 

crianças em fase de alfabetização em que não há consenso entre os 

pesquisadores, a diferenciação entre caracteres parece ser uma exceção. Amplo 

aporte bibliográfico que versa sobre o tema concorda que a clareza dos 

caracteres é fundamental quando se fala em iniciação à leitura. Para citar dois 

exemplos, Walker (2005) considera primordial a diferenciação entre os 

caracteres, principalmente no que tange às letras ‘a’, ‘g’ e ‘o’, e Lourenço (2011) 

comenta que, independentemente de se trabalhar com fontes serifadas ou sem 

serifas, a clareza entre caracteres é fundamental. Observaram-se, na análise de 

similares, algumas escolhas tipográficas ruins, em que a diferenciação entre 

caracteres ficava prejudicada. A recomendação bibliográfica foi, no entanto, 

endossada pelos especialistas, que muitas vezes citaram espontaneamente essa 

característica como primordial à tipografia para e-books infantis. 
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Diretriz #5  // TIPOGRAFIA 

Selecionar, para o projeto gráfico, família tipográfica com boa renderização 
em tela. 

 

 De acordo com Vanderschantz (2008), a tipografia para tela e a forma de 

suas letras devem ser robustas, claras e reconhecíveis, com considerável uso de 

espaço entre letras para garantir legibilidade e leiturabilidade. As informações 

bibliográficas foram referendadas pelo comentário de alguns especialistas, que 

reafirmaram a importância de se considerar esse aspecto na seleção tipográfica, 

visando à maior ‘definição’ dos caracteres em suporte digital, ainda que as telas 

de grande parte dos e-readers tenha, hoje em dia, resolução suficiente para 

exibir de forma adequada a maioria das fontes disponíveis no mercado.  

 

Diretriz #6  // TIPOGRAFIA 

Na composição tipográfica, priorizar colunas de texto estreitas (até 30 letras 
por linha) e curtas (até 12 linhas por bloco de texto) e espaço entrelinhas 
amplo. Evitar a utilização de hifenação, e ‘quebrar’ as linhas seguindo o 
conteúdo do texto. 

 

 As recomendações bibliográficas de Burt, Cooper e Martin (1955), que 

especificam parâmetros tipográficos de acordo com a faixa etária do leitor, são 

úteis de modo a evitar que linhas muito longas ou tamanhos de fonte muito 

pequenos desestimulem ou dificultem o acesso ao texto pelo público-alvo. Para 

Lourenço (2011, p.123),  “existe uma real necessidade de um espaçamento maior 

entre letras e entre palavras do que para um adulto”. A literatura específica, 

nesse sentido, ressalta que o espaçamento entrelinhas, o comprimento da linha 

e o corpo da fonte são algumas características que têm influência direta na 

facilitação do contato com o texto, quando se fala em leitores iniciantes. 

Também para Lourenço (2011), o recurso de hifenação do texto deve ser evitado, 

e as quebras de linha devem ocorrer sempre de acordo com o conteúdo do texto. 

Essas recomendações parecem estar sendo seguidas, de modo geral, pelos livros 

digitais disponíveis no mercado, em que, na maioria das vezes, o projeto gráfico 

prima por linhas curtas, com pouca quantidade de texto por página. O recurso 
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de hifenação também não é recorrente nos livros analisados. Alguns 

especialistas consultados referiram-se, de forma direta, aos aspectos da 

quantidade de texto, do comprimento da linha e do tamanho da fonte, 

reforçando as recomendações bibliográficas. 

 

Diretriz #7  // TIPOGRAFIA 

Observar que o desenho da fonte esteja alinhado ao conceito pensado para o 
livro. Fontes com traçado mais orgânico e menos mecânico são, de modo geral, 
mais bem aceitas pelo público-alvo. Dar preferência a fontes não serifadas ou 
fontes com serifas retas (slab serif). 

 

 Apesar de a escolha entre fontes serifadas ou sem serifas para público 

infantil não ser um consenso na bibliografia específica, observou-se uma 

inclinação da maior parte dos autores pesquisados pelas famílias sans-serif. A 

argumentação de que tais fontes são mais acessíveis ao público-alvo, por terem 

menos detalhes e por se aproximarem mais do modo como a criança escreve, foi 

repetida pelos especialistas consultados, reforçando essa tese. Também da 

consulta aos especialistas, destacou-se que a escolha tipográfica esteja alinhada 

ao conceito do livro e que as letras tenham traçado mais orgânico e menos 

mecânico – nesse sentido, caso o designer opte pelas serifadas, as fontes de 

serifas retas são mais indicadas, por terem, de modo geral, desenho mais 

informal. As recomendações dessa diretriz também foram referendadas pela 

análise de similares, em que o uso de fontes sem serifas mostrou-se 

predominante nas publicações avaliadas. 

  

Diretriz #8  // TIPOGRAFIA 

Considerar o uso de fontes com caracteres infantis, por serem letras cujo 
desenho se aproxima ao que a criança já está familiarizada. Caso a quantidade 
de texto por página se resuma a poucas frases curtas, compor a tipografia 
apenas em caixa alta pode, também, ser uma alternativa viável de projeto, visto 
que há uma tendência de que o primeiro contato de muitas crianças com as 
letras se dá por meio do alfabeto das maiúsculas. 

 

 A utilização de caracteres infantis na composição do texto para crianças 

em fase de alfabetização também não é consenso entre os pesquisadores, mas, 
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assim como no caso das fontes não serifadas, observou-se uma tendência entre 

os pesquisadores da área a favor da utilização de tais caracteres. O argumento 

principal é aproximar-se do desenho de letra a que a criança já está acostumada 

e do caractere que ela mesma ‘desenha’ quando escreve à mão livre. Dessa 

forma, reduzem-se as barreiras de acesso ao texto neste momento inicial, de 

alfabetização. O conhecimento da variedade tipográfica poderia, nessa lógica, 

acontecer em um segundo momento, em que a criança já tem mais maturidade 

de leitura. Alguns dos entrevistados mostraram-se favoráveis, também, à 

utilização dos caracteres infantis, confirmando a tendência observada na 

bibliografia específica.  

 Uma segunda alternativa de composição do texto, que segue o mesmo 

argumento de apresentar um desenho de letra familiar à criança é a composição 

do texto totalmente em caixa alta. Defendida por alguns autores pesquisados, 

essa diretriz baseia-se no fato de que crianças em fase de alfabetização leem 

letra a letra e são, comumente, em um primeiro momento apresentadas ao 

alfabeto das letras maiúsculas. Alguns dos especialistas consultados também se 

mostram favoráveis a esse tipo de composição, levando-se em consideração o 

público-alvo. Ressalta-se, no entanto, que essa estratégia só é válida para livros 

com quantidade realmente pequena de texto por página – caso essa quantidade 

exceda duas frases ou duas a três linhas, a legibilidade fica prejudicada, e 

portanto, devem-se evitar composições desse tipo. 

 

Diretriz #9  // COR 

Definir a paleta cromática do livro selecionando cores com brilho adequado à 
visualização em tela, de modo que proporcionem conforto visual durante a 
leitura. Bom contraste é fundamental – as cores devem ter boa diferenciação 
entre si, independentemente da configuração de brilho da tela do e-reader. 

 

 Para Vanderschantz (2008), é imprescindível que o designer tenha 

atenção com o contraste ao definir a paleta de cores de um livro digital, visto 

que variações de cor são mais propensas a ocorrer em suporte digital do que em 

suporte impresso – pode haver uma grande escala de variação de cor entre uma 

tela e outra, e também dependendo da configuração de brilho do dispositivo 
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utilizado para leitura. É fundamental, ainda, preocupar-se com o conforto 

visual, evitando matizes demasiado vibrantes ou claras. A realização de testes 

em telas diversas e com diversas configurações de brilho pode auxiliar o 

designer a garantir que o contraste entre cores e que o conforto visual da paleta 

definida para o projeto estejam adequados. Nos e-books avaliados na análise de 

similares, não se observaram problemas quanto ao conforto visual, mas a 

problemática do contraste acabou por prejudicar inclusive a legibilidade, em 

casos pontuais, o que reforça a importância dessa diretriz. A questão do 

contraste, inclusive, foi lembrada pelos especialistas, quando questionados 

sobre a paleta cromática do livro digital infantil.   

 

Diretriz #10  // COR 

Fazer a seleção da paleta cromática do livro de acordo com a temática da 
narrativa e com o conceito definido para o livro - nem todos os livros infantis 
precisam ser compostos em cores vibrantes e variadas (e nem devem restringir-
se às cores primárias). 

 

 Algumas referências de pesquisa apontam a preferência infantil por obras 

compostas em cores variadas e vibrantes. Outros autores, por oposição, 

observam que a paleta cromática pode ser guiada pela temática da história – e é, 

inclusive, importante que haja variação entre os tipos de narrativas para o livro 

ilustrado infantil – ou seja, dependendo da temática central do livro, poderá não 

ser possível explorar uma paleta de cores vivas. Essa segunda tendência 

bibliográfica foi considerada mais adequada pelos especialistas consultados, que 

defendem que a escolha cromática seja adequada ao conceito definido para o 

livro digital infantil, garantindo a coerência da obra como um todo, e ampliando 

o repertório visual da criança. Em alguns livros observados na análise de 

similares, o uso de paleta cromática mais sóbria, em alguns casos, mostrou-se 

adequado ao conceito do livro, sem que se abrisse mão de uma estética infantil, 

por vezes fazendo uso de alguns pontos de cor mais vibrantes – o que corrobora 

com a diretriz advinda da bibliografia e da consulta aos especialistas. 
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Diretriz #11  // ILUSTRAÇÃO 

Definir o estilo de ilustração a partir do conceito do livro, sem restringir-se a 
ilustrações realistas ou de estilo tradicional.  

 

 Da pesquisa bibliográfica, compreendeu-se que, a partir do contato com 

livros ilustrados, a criança forma-se como leitora de textos verbais e não verbais. 

(Zimmermann, 2009). Alguns autores observaram, também, uma preferência 

infantil por ilustrações realistas, como foi o caso da pesquisa de campo realizada 

por Brookshire, Scharff e Moses (2002). Ao observar-se, no entanto, os e-books 

infantis na análise de similares, notou-se uma variedade maior de estilo de 

ilustração – alguns, com ampla aceitação pelo público, como é o caso da 

personagem Peppa Pig, apresentam ilustrações mais conceituais e/ou abstratas. 

Da entrevista com especialistas, extraíram-se diversos apontamentos de que não 

deve haver restrições quanto ao estilo de ilustração no livro digital infantil – a 

variedade de estilos ajudará a criança a criar repertório visual.   

 

Diretriz #12  // ÁUDIO 

Sempre que possível, incluir recurso de ‘read aloud’ (leitura em voz alta) ao e-
book infantil. Preferencialmente, as palavras ou sílabas devem ser grifadas 
individualmente, em sincronia com a narração (em detrimento do grifo por 
frase ou parágrafo).  

 

 A pesquisa bibliográfica indicou a importância da presença de recurso de 

‘read aloud’ nos e-books infantis: para Colombo e Landoni (2014), por exemplo, 

a combinação da leitura visual com o áudio tem o potencial de fazer a leitura 

infantil em suporte digital uma experiência mais rica e atraente para as 

crianças. Além de atrair a atenção infantil para o texto, outras pesquisas 

apontam ganhos em termo de aprendizagem quando há tal recurso disponível, 

por meio da sincronia audiovisual (ROSKOS, BURSTEIN E GRAY, 2014). 

Quanto à sincronia do grifo no texto com a narração, a opção por grifar palavras 

ou sílabas, em detrimento de frases ou parágrafos, sustenta-se na pesquisa de 

Lewin (2000 apud AMANTE, 2007), que credita os bons resultados da função 
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‘read aloud’ à leitura fracionada em sílabas ou centrada em segmentos 

fonêmicos, o que auxilia a criança a aprender, aos poucos, a pronúncia correta 

das palavras. Para os especialistas consultados, o recurso de narração em voz 

alta é interessante e é uma ótima forma de diferenciar e de oferecer vantagem 

no uso do livro digital em comparação ao impresso. Nos e-books avaliados, 

aqueles cujo projeto foi desenvolvido para o digital (e não simplesmente 

transposto da versão impressa), de modo geral, continham recurso de ‘read 

aloud’, o que confirma a opinião dos entrevistados nesse sentido. 

 

Diretriz #13  // ÁUDIO 

Oferecer opções de velocidade de leitura, na funcionalidade de ‘read aloud’, 
ajuda a contemplar crianças em níveis diversos de aprendizado da leitura. 

  

 Ao oferecer opções de velocidade na funcionalidade de ‘read aloud’, 

favorece-se a leitura fracionada e o aprendizado fonêmico, além de 

contemplarem-se crianças em fases distintas do processo de alfabetização. Para 

uma criança dando os primeiros passos na leitura, por exemplo, a velocidade 

padrão de narração oferecida poderá ser rápida demais, dificultando que a 

criança acompanhe os grifos no texto; assim, fica prejudicado o 

acompanhamento da leitura com o áudio. Apesar de a opção de duas ou mais 

velocidades de narração não estar disponível em nenhum dos e-books 

observados na análise de similares, a pesquisa bibliográfica pareceu indicar que 

essa seria uma boa solução no sentido de potencializar o aprendizado da leitura 

por meio do acompanhamento em áudio e por meio da inclusão do maior 

número possível de crianças, com habilidades em fases de aprimoramento 

distintas. A entrevista com os especialistas confirmou que tal possibilidade seria 

interessante, especialmente do ponto de vista pedagógico.     
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Diretriz #14  // ÁUDIO 

Se possível, desenvolver um player de áudio próprio para o livro e oferecer o 
máximo de controle ao usuário sobre o conteúdo. Opções de reiniciar a leitura 
da página ou de selecionar um ponto específico de reprodução do conteúdo são 
interessantes, desde que o player se mantenha simples de utilizar. 

 

 Por vezes, as opções oferecidas pelo player do iBooks, software padrão 

para leitura de e-books no iPad, não parecem suficientes quando se fala em 

público infantil. O player oferece, simplesmente, opção de ativar/desativar a 

narração em voz alta, ativar/desativar a passagem automática de páginas e 

controlar o volume do áudio. Parece faltar controle ao usuário, conforme as 

heurísticas de usabilidade de Nielsen (1995) indicam. Não há, por exemplo, 

opção de repetir a narração da página, ou de retornar a um ponto específico da 

narração (caso a criança não tenha entendido alguma palavra, por exemplo). 

Além disso, o acesso ao player não é suficientemente intuitivo – é necessário 

tocar no centro da tela para que as configurações de áudio sejam mostradas, no 

canto superior direito. A partir dessas considerações, pondera-se que a inclusão 

de um player próprio para o livro digital infantil, que fique posicionado em local 

fixo, na própria página do e-book, poderia solucionar essas problemáticas de 

usabilidade do player do iBooks, oferecendo um recurso mais fácil de acessar e 

com mais funcionalidades, considerando-se o público-alvo. Alguns dos e-books 

avaliados exploraram a inclusão de player próprio – e apesar de não incluírem 

funções adicionais, o fato de o player estar posicionado na própria página já 

oferece um ganho, por ser mais intuitivo que o acesso ao player do iBooks. Os 

especialistas, de modo geral, concordaram com a disponibilização de player 

próprio para o e-book infantil, desde que a inclusão de novas funcionalidades 

não dificulte o uso – deve-se manter a simplicidade, para garantir que seja 

suficientemente intuitivo e fácil de usar. 
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Diretriz #15  // ÁUDIO 

Quando houver inclusão de músicas ao e-book, incluir um player de áudio em 
separado, para que o leitor possa escolher quando – e se – deseja ouvir a 
música. 

 

 Ao incluir música ao e-book, deve-se estar atento para que essa mídia não 

distraia a criança da leitura e da apreensão do texto. Para isso, é necessário 

oferecer, conforme indicam as heurísticas de Nielsen (1995), controle e 

liberdade ao usuário. Essa heurística traduz-se, nesse caso, em permitir ao leitor 

optar por ouvir ou não a música – e em que momento. Em um dos e-books 

avaliados na análise de similares, o áudio da música estava disponível junto ao 

recurso de ‘read aloud’ – a música estava disponível como ‘pano de fundo’ da 

narração do texto. Tal solução pode, eventualmente, vir a prejudicar o 

aprendizado fonêmico, que ocorre com a sincronização de áudio e de grifo no 

texto, como se viu anteriormente.  Nas entrevistas com especialistas, opinião no 

mesmo sentido corroborou com as indicações bibliográficas: um dos 

especialistas comentou acreditar que a utilização de música no e-book infantil 

pode acabar resultando em um excesso de informação para a criança – assim, o 

ideal seria apresentar esse conteúdo musical separadamente, para que não haja 

dispersão da atenção. 

 

Diretriz #16  // VÍDEO 

Quando houver inclusão de vídeo ao e-book, apresentá-lo em página à parte do 
conteúdo de texto. Preferencialmente, conferir o controle da reprodução do 
vídeo ao leitor. 

  

 A pesquisa bibliográfica permitiu identificar que a inclusão de conteúdo 

em vídeo no e-book infantil, quando apresentado dividindo o espaço da página 

com o texto e com a ilustração, poderá ser prejudicial, por ‘dividir’ a atenção da 

criança – para Mayer & Moreno (2003, p.45-46), por exemplo, “a atenção visual 

do aprendiz é dividida entre ver a animação e ler o texto em tela”. Dos e-books 

analisados, apenas um dispunha de conteúdo em vídeo – nesse, apesar de a 

mídia estar inserida em página exclusiva, o conteúdo em vídeo pareceu não 
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favorecer a leitura do livro, por ser mera repetição da narrativa escrita. Junto 

aos especialistas, houve referência quanto à inclusão de vídeo ao e-book infantil 

ter mais apelo comercial do que vantagens reais para a criança. Um dos 

especialistas também referiu que o e-book que optar por incluir vídeo deverá ter 

atrativos de animação e de interatividade suficientes de modo que o conteúdo 

do livro como um todo seja tão atrativo e interessante quanto o conteúdo em 

vídeo. Conclui-se que, além da inclusão dessa mídia à parte do restante do 

conteúdo, e do oferecimento de controle ao leitor sobre a reprodução do 

conteúdo, deve-se avaliar cautelosamente a real necessidade de inclusão do 

vídeo – se for mera repetição da narrativa escrita, poderá resultar em ‘preguiça’ 

da criança para ler o texto, já que, para ela, a leitura ainda é algo difícil, 

certamente mais difícil do que simplesmente dar ‘play’ e assistir à história em 

vídeo. 

 

Diretriz #17  // VÍDEO 

Quando se optar pela inclusão de vídeo, observar que seu conteúdo seja 
relevante e que enriqueça a experiência de leitura do livro, não apenas 
repetindo a narrativa textual. 

 

 Complementando a diretriz anterior, ressalta-se que é necessário, quando 

o projeto do e-book prevê inclusão de vídeo, selecionar cautelosamente o 

conteúdo dessa mídia – se for mera repetição da narrativa escrita, poderá, como 

já referido, competir com o conteúdo em texto pela atenção da criança. Alguns 

especialistas consultados mostraram-se contra a utilização desse tipo de mídia 

no e-book infantil, referindo que a estética do vídeo ‘rompe’ em demasiado a 

estética do livro. Dadas essas restrições, conclui-se de fato imprescindível que o 

roteiro do conteúdo em vídeo seja cautelosamente projetado, de modo que a 

inclusão dessa mídia agregue informação ao livro, ao invés de dispersar ou de 

competir com o restante do conteúdo. Deve-se considerar que a atividade de 

assistir a um vídeo, apesar de ser vendida como ‘interativa’, é mais passiva para 

a criança do que a atividade de ler, por exemplo. 
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Diretriz #18  // ANIMAÇÃO 

As animações incluídas no e-book devem ter relação com o conteúdo e, 
preferencialmente, ser acionadas apenas sob o comando do leitor. 
Optar, sempre que possível, por animações que envolvam ação do leitor. 

 

 Apesar de algumas referências bibliográficas indicarem cautela no uso de 

animações no e-book infantil, a maioria dos especialistas consultados mostrou-

se a favor da utilização desse tipo de recurso, desde que a animação tenha 

relação com o conteúdo do texto e que seja utilizada, assim, como ferramenta de 

auxílio ao entendimento e à interpretação da narrativa. Nos e-books analisados, 

uma das formas de utilização do recurso da animação mostrou-se adequada 

justamente por auxiliar na interpretação do texto: a onomatopeia que 

representava um grito vibrava em sincronia com o áudio, indicando a entonação 

da leitura. Para os especialistas, esse tipo de funcionalidade é interessante 

porque se utiliza de um recurso do meio digital para favorecer a aprendizagem. 

Especialistas referiram, ainda, que a animação pode exigir alguma ação da 

criança, preferencialmente relacionada aos verbos na narrativa – mover um 

objeto ou um personagem na página, por exemplo, acompanhando o que é 

descrito no texto. 

 

Diretriz #19  // INTERATIVIDADE E HIPERTEXTO 

Quando for feito uso de recursos de hipertexto, estruturar as informações de 
forma clara e deixá-las acessíveis ao leitor. Preferencialmente, fazer uso do 
hipertexto para oferecer informações extra – que podem ou não fazer parte da 
narrativa –,  mas que não deixem a narrativa incompleta caso se siga apenas a 
leitura linear. 

 

 Para as pesquisadoras Linda Reynolds e Sue Walker (2000, p.233), 

“informações claramente estruturadas e acessíveis são importantes para ajudar 

as crianças a se sentirem no controle”. Dessa forma, garante-se que a criança 

terá a possibilidade de ‘navegar’ pelo conteúdo, mas com menos chance de 

‘perder-se’ na leitura do livro – essa possibilidade de ‘navegação’ pelos 

conteúdos, para Basso (2005), proporciona “a descoberta e a invenção, 

possibilitando a formação de alunos capazes de construir seu próprio 
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conhecimento. O recurso de hipertexto não foi explorado nos e-books 

analisados, mas os dados advindos da bibliografia e a consulta com especialistas 

indicou que a utilização de tal recurso pode ser incorporada de forma positiva ao 

livro digital infantil. Especialistas referiram, por exemplo, que o hipertexto pode 

ser uma oportunidade de disponibilizar conteúdo extra no e-book – ao utilizar-

se o recurso, por exemplo, para esclarecer de forma interativa e rápida palavras 

que a criança desconheça. Informações adicionais sobre a narrativa ou as 

personagens também podem vir sob a forma de hipertexto, oferecendo à criança 

conteúdo ‘a explorar’ no e-book e incentivando a curiosidade e a busca por 

conhecimento. Nesse sentido, considerando-se o público-alvo, é importante que 

a narrativa se sustente e tenha sentido completo mesmo que a criança não 

explore todos os conteúdos ‘escondidos’ na navegação não linear. 

 

Diretriz #20  // INTERATIVIDADE E HIPERTEXTO 

Caso o designer opte por uma navegação não linear no livro digital infantil, 
preferencialmente oferecer, também, uma opção de navegação linear, de modo 
a contemplar o maior número possível de crianças, em fases distintas do 
desenvolvimento de suas habilidades. 

 

 Quando se fala em público infantil e hipertexto, diversos autores fazem a 

ressalva de que, apesar das vantagens do uso desse tipo de recurso no que diz 

respeito à exploração infantil do conteúdo, há que se considerar que o 

hipertexto pode acabar por desviar o leitor de seu objetivo principal de 

apreensão do conteúdo do texto (VIEIRA, 2007 apud LIMA, 2009). Além disso, 

considerando-se as características de desenvolvimento diferenciadas de cada 

criança, a não linearidade do e-book pode, eventualmente, ser um empecilho 

para a leitura do livro, dependendo da criança. Dessa forma, considera-se 

adequado que o livro ofereça uma opção de navegação linear, de forma a 

atender às necessidades de crianças com capacidades distintas. Tal assertiva foi 

corroborada na entrevista com especialistas, que também referenciaram que se 

tenha cautela na utilização de recursos de interatividade e de hipertexto no e-

book voltado a crianças em fase de alfabetização. 
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8. Considerações Finais 
	

Com o que se procurou investigar no presente trabalho, torna-se possível 

afirmar que, seguindo-se algumas diretrizes de projeto, é possível aprimorar a 

qualidade técnica dos e-books voltados a crianças em fase de alfabetização, 

melhorando-se a experiência de uso desses objetos digitais em contexto de 

ensino-aprendizagem infantil. Por meio dessas diretrizes, torna-se viável a 

utilização adequada dos recursos gráfico-digitais que o suporte digital 

disponibiliza, possibilitando ao designer projetar livros em que a criança utilize a 

visão, o toque e a audição, enriquecendo sua experiência de acesso ao texto. 

Recursos como a animação, por exemplo, podem ser utilizados para auxiliar a 

criança a atribuir sentido no mundo real ao conteúdo textual contido no livro – 

essa ‘leitura significativa’ é parte imprescindível do processo de alfabetização e de 

letramento, conforme se pôde verificar na bibliografia específica consultada. Da 

mesma forma, a tipografia, se selecionada e composta seguindo-se as diretrizes 

propostas, pode contribuir com a legibilidade da publicação, influenciando 

diretamente (de forma positiva) na experiência de leitura infantil. Seguindo a 

mesma lógica, todas as demais decisões de projeto que envolvem o 

desenvolvimento de um e-book infantil devem ser tomadas considerando-se o 

público-alvo e suas necessidades – passando pela seleção da paleta cromática, do 

estilo de ilustração, do formato da página e das animações, vídeos e outros 

recursos interativos que farão parte da obra. 

Durante o desenvolvimento desta pesquisa, que culminou com a 

definição de vinte diretrizes de projeto para e-books voltados ao público infantil 

em fase de alfabetização, mostrou-se fundamental a triangulação de dados entre 

pesquisa bibliográfica, análise de similares e consulta a especialistas. Por ser uma 

temática de pesquisa relativamente nova, há muitas indefinições na bibliografia 

específica – inclusive, enfrentou-se dificuldade em localizar pesquisas anteriores 

atinentes a alguns aspectos temáticos. Ao propor esse cruzamento de dados, foi 

possível fazer algumas definições neste sentido, com o objetivo de guiar as 

práticas de projeto na área, alinhando-as às necessidades identificadas no 

público-alvo. Nesse sentido, a análise de similares foi essencial, por permitir 

verificar como estão sendo resolvidas, na prática, questões relativas à temática de 

pesquisa deste trabalho. Por meio dessa análise, foi possível comparar alguns e-
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books e perceber quais estratégias de projeto tinham melhores resultados na 

perspectiva desta pesquisadora, o que também permitiu contribuições 

importantes para que se chegasse ao conjunto de diretrizes.  

A contribuição dos especialistas também se mostrou, da mesma forma, 

pertinente – ouvir as considerações técnicas de outros profissionais (inclusive de 

outras áreas, como Pedagogia e Letras) acrescentou informações relevantes à 

pesquisa, também com reflexo direto nas diretrizes de projeto apresentadas no 

capítulo final desta dissertação. 

Espera-se que os resultados desta pesquisa possam contribuir para que o 

e-book consolide-se, por meio do aprimoramento de seu projeto gráfico-visual, 

como ferramenta de suporte ao ensino e como objeto de auxílio e de incentivo à 

leitura, especialmente junto ao público infantil. Espera-se, ainda, que designers 

envolvidos em projetos deste tipo possam ter, nesta pesquisa, subsídios para 

auxiliar e aprimorar o desenvolvimento de seus projetos. Como sugestão a ser 

desenvolvida em trabalhos futuros, propõe-se o projeto de um e-book infantil 

seguindo as diretrizes propostas na presente pesquisa. Tal e-book poderia ser 

testado junto a um grupo de crianças em fase de alfabetização, comparando-se os 

resultados (em termos de leitura e de entendimento do texto) com outros e-books 

disponíveis no mercado.   

Conclui-se com a expectativa de que tenha sido possível, a partir dos 

resultados obtidos, contribuir aos esforços acadêmicos na área, elucidando 

formas de se trabalhar a leitura em suporte digital como ferramenta efetiva em 

ambiente educacional. 
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Apêndice A – E-readers  

	

 

Kindle 3 Kindle 5 
Kindle 
Paperw

hite 

Nook 
Simple 
Touch 

Kobo 
Mini 

Kobo 
Touch 

Kobo 
Glo 

Sony 
PRS-

T2 

Fabricante Amazon Amazon Amazon 
Barnes & 

Noble 
Kobo Kobo Kobo Sony 

Lançamento jul. 2010 set. 2012 
set. 

2012 
jun. 2011 set. 2012 mai. 2011 

set. 
2012 

ago. 
2012 

Tipo de tela 
E-ink 
Perl 

E-ink 
Perl 

E-ink 
Paperwhi
te ePaper 

E-ink 
Perl 

E-ink 
Vizplex 

V110 

E-ink 
Perl 

E-ink 
XGA 
Pearl 

E-ink 
Perl 

Tamanho 
da tela 

6"  6" 6" 6" 5" 6" 6" 6" 

Resolução 
da tela 

600×800
px 167 

ppi 

600×800
px 167 

ppi 

1024×76
8px 212 

ppi 

600× 
800px 
167 ppi 

600× 
800px 

200 ppi 

600× 
800px 
167 ppi 

1024× 
768px 

213 ppi 

600× 
800px 
167 ppi 

Iluminação 
da tela         

Formatos 
de e-book 
compatíveis 

Mobi, 
KF8, PDF 

Mobi, 
KF8, PDF 

Mobi, 
KF8, PDF 

ePub2, 
PDF 

ePub2, 
PDF 

ePub2, 
PDF 

ePub2, 
PDF 

ePub2, 
PDF 

Síntese 
de voz         

Rotação 
de tela         

Zoom em 
imagens         

Quadro 34: E-readers disponíveis no mercado internacional 
Fonte: E-book Architects 
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Apêndice B – Tablets  

	

 iPad4 iPad Mini 
Kindle 

Fire 
Kindle 

Fire HD 7" 
Kindle Fire 

HD 8.9" 
Nexus 7 

Fabricante Apple Apple Amazon Amazon Amazon Google/Asus 

Lançamento out. 2012 out. 2012 set. 2012 set. 2012 set. 2012 jul. 2012 

Tipo de tela IPS LED IPS LED IPS LED IPS LED IPS LED IPS LED 

Tamanho da 
tela 

9.7" 7.9" 7" 7" 8.9" 7" 

Resolução da 
tela 

2048×1536px 
264 ppi 

1024×768px 
163 ppi 

1024×600px 
169 ppi 

1280×800px 
215 ppi 

1920×1200px 
254 ppi 

1280×800px 
216 ppi 

Sistema 
operacional 

iOS 6 iOS 6 

Android 4.0 
(Ice Cream 
Sandwich), 

customizado 

Android 4.0 
(Ice Cream 
Sandwich), 

customizado 

Android 4.0 
(Ice Cream 
Sandwich), 

customizado 

Android 4.1 
(Jelly Bean), 

nativo 

Formatos 
de e-book 
compatíveis 

ePub3, 
ePub2, KF8, 
Mobi, PDF 

ePub3, 
ePub2, KF8, 
Mobi, PDF 

KF8, Mobi, 
PDF 

KF8, Mobi, 
PDF 

KF8, Mobi, 
PDF 

ePub2, KF8, 
Mobi, PDF 

Giroscópio104       

Acelerômetro105       

Câmera 
5 MP e 1.2 

MP (frontal) 
5 MP e 1.2 

MP (frontal)  
1.2 MP 

(frontal) 
1.3 MP 

(frontal) 
1.2 MP 

(frontal) 

Quadro 35: Tablets disponíveis no mercado internacional (parte I) 
Fonte: E-book Architects 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																													
104 Em um celular ou tablet, o giroscópio atua como um sensor de eixo, e consegue informar ao 
sistema qual a direção em que o produto está se movendo (LANDIM, 2010). 
105 O acelerômetro é um instrumento capaz de medir a intensidade da aceleração aplicada sobre 
um corpo e de repassar essa informação ao programa, que executará uma ação específica. Em 
celulares ou tablets, o acelerômetro identifica a movimentação do usuário em jogos ou mesmo 
no direcionamento do sentido da tela, por exemplo (LANDIM, 2010). 
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Nook 
Color 

Nook Tablet Nook HD Nook HD+ Kobo Arc 
Sony Tablet 

S 

Fabricante 
Barnes & 

Noble 
Barnes & 

Noble 
Barnes & 

Noble 
Barnes & 

Noble 
Kobo Sony 

Lançamento out. 2010 nov. 2011 set. 2012 set. 2012 set. 2012 set. 2011 

Tipo de tela IPS LED IPS LED   IPS LED 
TruBlack 
TFT LCD 

Tamanho da 
tela 

7" 7" 7" 9" 7" 9.4" 

Resolução da 
tela 

1024×600px 
196 ppi 

1024×600px 
196 ppi 

1440×900 
243 ppi 

1920×1280 
256 ppi 

1280×800px 
215 ppi 

1280×800px 
161 ppi 

Sistema 
operacional 

Android 2.2 
(Froyo), 

customizado 

Android 2.3 
(Gingerbread), 

customizado 

Android 4.0 
(Ice Cream 
Sandwich), 

customizado 

Android 4.0 
(Ice Cream 
Sandwich), 

customizado 

Android 4.0 
(Ice Cream 
Sandwich), 

nativo 

Android 3.0 
(Honeycomb) 

ou Android 
4.0 (Ice 
Cream 

Sandwich) 

Formatos 
de e-book 
compatíveis 

ePub2, PDF ePub2, PDF ePub2, PDF ePub2, PDF ePub2, PDF 
ePub2, KF8, 
Mobi, PDF 

Giroscópio       

Acelerômetro       

Câmera     
2MP 720p 

HD (frontal) 

5 MP e 0.3 
MP VGA 
(frontal) 

Quadro 36: Tablets disponíveis no mercado internacional (parte II) 
Fonte: E-book Architects 
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Apêndice C – Questionário  

 

Este questionário tem o objetivo de coletar a sua opinião, como especialista, 

acerca do projeto de e-books voltados ao público infantil em fase de 

alfabetização. As perguntas que aqui constam poderão ser respondidas de forma 

‘aberta’ – suas opiniões, comentários e sugestões contribuirão para a elaboração 

da dissertação que dá origem a este questionário. Suas respostas serão colhidas 

oralmente e gravadas para futura consulta da pesquisadora, com eventual 

transcrição das respostas. Ressalta-se que sua identidade será preservada, 

sendo que cada um dos especialistas consultados será identificado por uma 

letra. 

 

Diagramação 
 
Sophie Van der Linden (2010) defende que haja variação entre os tipos de 

diagramação de página a página no livro infantil, o que garantiria maior fluidez 

no encadeamento do livro. 

 

Qual a sua percepção acerca dessa estratégia de composição editorial? 

 

Tipografia 
 
1) Não há consenso, na bibliografia específica, acerca da utilização ou não de 

caracteres infantis nas obras voltadas a crianças em fase de alfabetização. 

Alguns autores consideram que a utilização de tais caracteres facilitaria o 

reconhecimento das letras pelas crianças, enquanto outros pensam que não 

haveria vantagem efetiva em seu uso. 

 

Qual a sua opinião acerca da utilização de caracteres infantis na composição 

tipográfica do texto voltado a crianças em fase de alfabetização? 

 

2) Há divergências, na bibliografia específica, sobre o tipo de fonte mais 

adequado à aprendizagem da leitura. Alguns autores defendem o uso de fontes 

serifadas, por terem maior diferenciação entre caracteres, o que facilitaria a 

leitura infantil. Outros autores defendem a utilização de fontes sem serifas, por 
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terem desenho mais familiar para o público-alvo. Esses autores defendem, no 

entanto, que se opte sempre por não serifadas com boa diferenciação entre 

caracteres – em especial no que tange às letras ‘a’, ‘o’ e ‘g’. 

 

Qual a sua opinião sobre a tipografia para livros infantis – é preferível que seja 

serifada ou não serifada? Há alguma família tipográfica específica que você 

considere adequada ao público-alvo? 

 
3) Há livros infantis que trabalham com todo o texto em caixa alta (letras de 

forma), por considerarem que tais caracteres sejam mais familiares às crianças. 

Outros livros optam pelo uso de caixa alta e baixa (primeira letra de sentença 

maiúscula e demais minúsculas), até mesmo para que as crianças comecem a 

assimilar as diferentes formas que uma mesma letra pode ter.  

 

Qual a sua opinião acerca do tema? É vantajoso trabalhar apenas com caixa alta 

nas publicações voltadas a crianças em fase de alfabetização? 

 

4) Em publicações digitais, é importante, ainda, que a família tipográfica 

escolhida tenha boa renderização em tela.  

 

Você poderia indicar alguma(s) fonte(s) que considere adequada(s) ao público-

alvo e às publicações digitais? 

 

Cor 
 
Na bibliografia específica, alguns autores defendem o uso de cores vibrantes e 

de paleta de cores variada nas publicações voltadas ao público infantil. Algumas 

pesquisas indicam, inclusive, que as crianças preferem tal seleção cromática. 

Outros autores, no entanto, defendem que a paleta cromática seja vinculada à 

temática do livro, o que geraria um espectro mais amplo de conhecimentos 

visuais à criança. 

 

Qual a sua percepção acerca da seleção cromática para obras infantis? 
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Estilo de ilustração 
 
Alguns autores defendem o uso de ilustrações de estilo tradicional, por 

defenderem que são as preferidas junto às crianças. Outros defendem a 

utilização de uma estética mais moderna – ilustração e pintura digital (vetorial) 

seriam mais adequadas às novas mídias e ao livro digital infantil, por 

consequência. Há, ainda, muitas publicações infantis que trabalham com 

ilustrações aquareladas, que podem, inclusive, ser digitalizadas para uso em 

publicações digitais. 

 

Há algum estilo de ilustração que você considere, atualmente, mais adequado ao 

público-alvo?  

  

Áudio 
 
É consenso na bibliografia específica que a disponibilidade de recurso de ‘read 

aloud’ em livros digitais infantis é benéfica ao aprendizado da leitura. 

 

Você considera que seria importante a presença de comandos para pausar a 

leitura ou para retornar ao começo e repetir a leitura do texto da página? 

 

Você considera relevante que haja possibilidade de selecionar a velocidade da 

leitura em voz alta? 

 

Você considera que livros digitais infantis deveriam, também, ter músicas 

disponíveis, desde que relacionadas à temática da história? Em que momento da 

leitura seria possível ouvi-las? 

 

Animação e vídeo  
 
Você considera interessante que o livro digital infantil contenha animações? Se 

sim, de que tipo? As animações devem ser acionadas automaticamente ou 

apenas ao clicar/tocar? 
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Você considera que o livro digital infantil deve conter vídeos? Se sim, em que 

momento da leitura seria possível assisti-los? Que conteúdo deveriam ter esses 

vídeos (por exemplo: repetindo o que foi lido ou acrescentando novos itens à 

história)? 

Hipertextualidade e interatividade 
 
Na sua opinião, o livro digital infantil deve ser de leitura linear ou deve ser 

hipertextual e interativo, permitindo que a criança transite pelo conteúdo de 

diversas maneiras distintas? Por quê? 
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Apêndice D – Termo de consentimento livre e esclarecido  

 
 Você está sendo convidado a participar, como voluntário (a), de uma coleta de 

dados que faz parte da pesquisa do Programa de Pós Graduação em Design da UFRGS 

intitulada "Novas formas de leitura: projeto visual, interatividade e recursos gráfico-

digitais em e-books infantis". O objetivo desse estudo é estabelecer diretrizes em design 

editorial digital que possibilitem que o e-book seja instrumento facilitador do acesso à 

leitura junto ao público infantil. A sua participação tem grande importância para o 

conhecimento acadêmico e produtivo da área. 

 Esta coleta de dados consiste de uma consulta a especialistas, a fim de avaliar os 

pontos em que não há consenso na bibliografia específica e nas conclusões advindas da 

análise de similares realizada pela pesquisadora. A consulta será uma entrevista aberta: 

serão expostos aos participantes, individualmente, os pontos de divergência 

bibliográfica, com auxílio de um questionário. Cada um poderá responder de forma 

aberta e fornecer outras contribuições, se desejar. O áudio das entrevistas será gravado 

para futura consulta da pesquisadora. Todos os participantes permanecerão anônimos 

– seus nomes não serão citados, em nenhum momento, nesta pesquisa ou em artigos 

que dela derivem. 

 Para assegurar a idoneidade e credibilidade deste estudo, solicito, por meio 

deste documento, a permissão para realização e gravação das entrevistas. O áudio não 

será divulgado, servindo apenas para uso da própria pesquisadora, com eventual 

transcrição de respostas. Ressalta-se que a identidade dos entrevistados será 

preservada, sendo que cada um dos especialistas consultados será identificado por uma 

letra na pesquisa. Essas informações têm por finalidade auxiliar o processo de pesquisa 

no que se refere ao objetivo declarado. 

 Demais informações ou esclarecimentos adicionais podem ser obtidos 

diretamente com os pesquisadores responsáveis, por meio dos contatos: Fábio 

Gonçalves Teixeira (fabiogt@ufrgs.br, 51 3308.4258) e Thais Arnold Fensterseifer 

(thaisarnold@gmail.com, 51 9357.8690).  

 

_________________________________ 

Thais Arnold Fensterseifer 

Pesquisadora 

Porto Alegre, ___ de _______ de 2015. 

 

Nome do Participante: __________________________________________ 

 

Assinatura: __________________________________________________ 
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Apêndice E – Seleção de e-books para análise de similares 
 

 A seleção dos e-books para análise de similares levou em consideração a 

ordem da listagem de mais vendidos na categoria infantil da iTunes Store, 

obedecendo-se aos critérios de seleção enumerados abaixo. Foram feitas duas 

seleções, cada uma totalizando cinco e-books: a primeira, na loja americana, e a 

segunda, na loja brasileira. A consulta à listagem de mais vendidos da iTunes 

Store foi feita no dia 25 de outubro de 2015. 

 
iTunes Store americana  
	

Critérios de seleção:	

1) Listados na lista de mais vendidos da iBookstore americana, categoria Kids. 

2) Adequação à faixa-etária (06 a 09 anos). 

3) Livros com conteúdo narrativo. 

4) Livros com mínimo de 8 páginas. 

5) Não selecionar mais de um livro com a mesma combinação autor/editora. 

6) Disponíveis para compra imediata com conta brasileira na iBookstore. 

	
Listagem de mais vendidos na iBookstore americana, categoria Kids, 
indicando os e-books selecionados e os excluídos da análise: 
 

  
Nome 

 

 
Autor 

 
Selecionado 

 
Motivo 

1 
Classic Goosebumps #1: Night of 
the Living Dummy 

R. L. Stine 	 Outra faixa etária 

2 Coraline Neil Gaiman 	 Outra faixa etária 

3 The Outsiders S. E. Hinton 	 Outra faixa etária 

4 Sisters Raina Telgemeier 	 Outra faixa etária 

5 
The Parable Series: The Pumpkin 
Patch Parable 

Liz Curtis Higgs 	 Não disponível para 
compra no Brasil 

6 The One and Only Ivan 
Katherine 
Applegate 

	 Outra faixa etária 

7 Charlotte's Web 
E.B. White and 
Others 

	 Outra faixa etária 

8 Discovery Kids Readers: Sharks 
Parragon Books 
Ltd. 

	 Não é de conteúdo 
narrativo 

9 Smile Raina Telgemeier 	 Outra faixa etária 

10 Ivy and Bean (Book 1) Anne Barrows 	 Outra faixa etária 

11 Olivia loves Halloween Maggie Testa  
Atende a todos os 
requisitos 

12 The Tournament of Gorlan John A. Flanagan 	 Outra faixa etária 
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13 
The Lion, the Witch and the 
Wardrbe 

C. S. Lewis 	 Outra faixa etária 

14 Theodore Boone: Kid Lawyer John Grisham 	 Outra faixa etária 

15 Esperanza Rising Pam Muñoz Ryan 	 Outra faixa etária 

16 Theodore Boone: The Abduction John Grisham 	 Outra faixa etária 

17 
Freak the Mighty 
 

Rodman Philbrick 	 Outra faixa etária 

18 22 Children’s Stories Errikos Kalyvas 	 Outra faixa etária 

19 The Bad Beginning Lemony Snicket 	 Outra faixa etária 

20 Crankenstein 
Samantha Berger 
& Dan Santat  

Atende a todos os 
requisitos 

21 Out of my mind Sharon M. Draper 	 Outra faixa etária 

22 Tales of a Fouth Grade Nothing Judy Blume 	 Outra faixa etária 

23 The Westing Game Ellen Raskin 	 Outra faixa etária 

24 Matilda Roald Dahl 	 Outra faixa etária 

25 The Emperor of Ninoh-Ja John A. Flanagan 	 Outra faixa etária 

26 Kings of Clonmel John A. Flanagan 	 Outra faixa etária 

27 Forrest of Secrets Erin Hunter 	 Outra faixa etária 

28 The Giving Tree Shel Silverstein  
Atende a todos os 
requisitos 

29 
Peppa Pig: Peppa Meets the Queen 
 

Scholastic 
Publisher  

Atende a todos os 
requisitos 

30 The Dragons of Ordinary Farm 
Tad Williams & 
Deborah Beale 

	 Outra faixa etária 

31 Into the Wild Erin Hunter 	 Outra faixa etária 

32 Touching Spirit Bear Ben Mikaelsen 	 Outra faixa etária 

33 The Burning Bridge John A. Flanagan 	 Outra faixa etária 

34 The Battle for Skandia John A. Flanagan 	 Outra faixa etária 

35 Rising Storm Erin Hunter 	 Outra faixa etária 

36 Al Capone Does My Shirts 
Gennifer 
Choldenko 

	 Outra faixa etária 

37 Erak's Ransom John A. Flanagan 	 Outra faixa etária 

38 The Darkest Hour John A. Flanagan 	 Outra faixa etária 

39 A Dangerous Path Erin Hunter 	 Outra faixa etária 

40 Yellowfang's Secret Erin Hunter 	 Outra faixa etária 

41 Slaves of Socorro John A. Flanagan 	 Outra faixa etária 

42 I survived the Joplin Tornado, 2011 Lauren Tarshis 	 Outra faixa etária 

43 The Day the Crayons Quit Drew Daywalt  
Atende a todos os 
requisitos 
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iTunes Store brasileira  
	

Critérios de seleção:	

1) Listados na lista de mais vendidos da iBookstore brasileira, categoria Infantil. 

2) Adequação à faixa-etária (06 a 09 anos). 

3) Livros com conteúdo narrativo. 

4) Livros com mínimo de 8 páginas. 

5) Não selecionar mais de um livro com a mesma combinação autor/editora. 

6) Disponíveis para compra imediata com conta brasileira na iBookstore. 

	
Listagem de mais vendidos na iBookstore brasileira, categoria Infantil, 
indicando os e-books selecionados e os excluídos da análise: 
	
	  

Nome 
 

 
Autor 

 
Selecionado 

 
Motivo 

1 My World: In My Desert  
Dwight R. Kuhn & 
David D. Kuhn 

	 Não é de conteúdo 
narrativo 

2 A Bela e a Adormecida  Neil Gailman 	 Ainda não lançado (em 
pré-venda) 

3 10 Cores Editora Blucher 	 Outra faixa etária 

4 Você deve tentar, tentar e tentar! 
Michael E. OReilly 
& Mino Watanabe  

Atende a todos os 
requisitos 

5 Max Meu Melhor Amigo 
Claudia 
Albuquerque e 
outros 

	
Outra faixa etária 

6 22 Children’s Stories Errikos Kalyvas 	 Outra faixa etária 

7 O Pequeno Príncipe  
Antoine de Saint-
Exupéry 

	 Outra faixa etária 

8 I want ice cream! David Elvar 	 Outra faixa etária 

9 Sandy's Dream  Jared Rader 	 Possui apenas 3 páginas 

10 Brincar com as palavras! 
Michael E. OReilly 
& Mino Watanabe 

	 Já houve seleção de 
livro de mesmo autor 

11 Riki aprende a dividir Roberto Belli 	 Não é de conteúdo 
narrativo 

12 Comportamentos: Por que eu? Roberto Belli 	 Não é de conteúdo 
narrativo 

13 Estações do Ano: Inverno Roberto Belli 	 Não é de conteúdo 
narrativo 

14 Duda e o Bichinho do Medo 
Renato Carvalho & 
Ronald Martins  

Atende a todos os 
requisitos 

15 The Fox on the Box 
Barbara Gregorich 
& Robert Masheris  

Atende a todos os 
requisitos 

16 O Universo  Raquel Durães  
Atende a todos os 
requisitos 

17 Chapeuzinho vermelho Cristina Marques  
Atende a todos os 
requisitos 
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Apêndice F –Análise de Similares: Olivia Loves Halloween  

 
Formato e estrutura básica 
 

Formato (orientação de leitura):  Diagramação: 

 horizontal ou paisagem  página única 

 vertical ou retrato x página espelhada 

x adapta-se a ambos   

	
Há opção de passagem automática de páginas?     Sim. 

 

Como é feita a passagem de páginas?  

x simulação de página impressa (canto da página dobrado ou outro recurso similar) 

 rolagem infinita (rolo) 

 rolagem lateral, sem simulação de página impressa 

 
Elementos pré-textuais 
 

Sumário (marcar uma ou mais alternativas) 

 com hiperlink para as páginas  com miniatura das páginas 

 sem hiperlink para as páginas x não há sumário 

 em lista   

 

Elementos pré-textuais do livro (marcar uma ou mais alternativas) 

 guardas  dedicatória 

 falsa folha de rosto  epígrafe 

x folha de rosto  agradecimentos 

 ficha catalográfica  não há elementos pré-textuais 

x copyright   

 
Elementos pós-textuais 
 

Elementos pós-textuais do livro (marcar uma ou mais alternativas) 

 cólofon x copyright 

 glossário  guardas 

 ficha catalográfica  não há elementos pós-textuais 

 
Esquema cromático 

Marque o esquema de contraste predominantemente adotado no livro: 

x fundo claro, texto escuro 

 fundo escuro, texto claro 

 texto sobre box com cor de fundo distinta da cor de fundo da página 
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De modo geral, sobre o contraste entre texto e fundo: 

x há bom contraste e boa legibilidade 

 há mau contraste, legibilidade prejudicada 

 há bom contraste e mau contraste, dependendo da página analisada 

 

Sobre a paleta cromática do livro, foram adotadas: 

x cores saturadas e variadas, sem relação (ou com pouca relação) com a temática da história 

 
cores sóbrias ou paleta de cores restrita, sem relação (ou com pouca relação) com a temática 
da história 

 cores sóbrias ou paleta de cores restrita, alinhada à temática da história 

 cores vivas, alinhadas à temática da história 

 tons pastel ou aquarelados 

 
Recursos de áudio 
 

Sobre o recurso 'read aloud': 

 o destaque no texto é feito por letra 

x o destaque no texto é feito por palavra 

 o destaque no texto é feito por frase 

 o destaque no texto é feito por bloco de texto 

 há recurso de ‘read aloud’, mas sem destaque simultâneo no texto 

 não há recurso de 'read aloud'  

 
Há um player próprio do livro para controlar/pausar a narração em voz alta, ou 
apenas os comandos padrão do iPad (controle de volume e o botão “parar 
leitura”)? Descreva. 

Não, apenas os controles padrão do iPad –ler em voz alta, seleção do volume, opção de virar as 
páginas automaticamente e botão começar/parar leitura. 

 

O livro dispõe de músicas? Em que momento elas aparecem no livro? São iniciadas 
automaticamente ou sob o comando do leitor? 

Não. 

 
Recursos de animação 
 

O livro dispõe de animações?  Não. 

 

As animações iniciam-se automaticamente ao virar a página ou devem ser 
‘iniciadas’ pelo usuário, por meio de toque? Em sendo ‘iniciadas’ pelo usuário, há 
alguma indicação ou dica para encontrá-las? 

Não há animações. 

 

O livro dispõe de conteúdo em vídeo? Não. 

 



212 
	

O conteúdo em vídeo é apresentado à parte ou divide o espaço da página com 
outros conteúdos? Ele repete as informações do texto e das ilustrações ou 
acrescenta novas informações à leitura? A linguagem visual adotada é a mesma do 
restante da publicação?  

Não há conteúdo em vídeo. 

 
Projeto gráfico 
 

Qual o tipo de diagramação predominante (de acordo com a tipificação proposta 
por Linden, 2011)? 

x associação  conjunção 

 dissociação  compartimentação 

 

Há variação entre os tipos de diagramação de página a página? Não. 

 

Há algum tipo de recurso/detalhe especial utilizado na diagramação? 

Em algumas páginas, a ilustração é posicionada dentro de um círculo, como se fosse um ‘olho’ 
sobre a página em branco. 

 

Há indicação de numeração de página? Não. 

 

Como é a tipografia do livro? 

x serifada  estilo à mão livre 

 sem serifas  outro 

 

A tipografia conta com caracteres infantis? Não. 

 

A composição tipográfica conta com: 

 caixa alta, exclusivamente x caixa alta e caixa baixa 

 caixa baixa, exclusivamente   

 
O alinhamento do texto é: 

x à esquerda  justificado 

 à direita  varia de página a página 

 centralizado  irregular, integrado à imagem 

 

O tamanho da tipografia, conforme os parâmetros da bibliografia, é: 

 pequeno x adequado x grande 

 

Há grifos ao longo do texto? Em caso afirmativo, são do tipo: 

 itálico  caixa alta 

 bold  variação de família tipográfica 

 versalete  caracteres coloridos 

 sublinhado x não há grifos 
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O espaço entrelinhas utilizado na composição do texto é: 

 estreito / pequeno 
 

solto / grande x 
adequado, de acordo com os 
parâmetros da bibliografia 
específica 

 
A composição tipográfica, de modo geral, pela escolha da família tipográfica, 
espaçamento entrelinhas, alinhamento etc.: 

 parece facilitar a leitura junto ao público alvo 

 parece dificultar a leitura junto ao público alvo 

x é neutra – não facilita e nem dificulta a leitura junto ao público alvo 

 
Ilustração 
 

Qual o estilo da ilustração? 

Ilustração digital. Em alguns elementos, principalmente nos personagens principais, fica 
bastante visível a construção em modelagem 3-D.  
 

Ilustração e texto estão: 

 bastante integrados na diagramação do livro (a ilustração encontra-se próxima e conectada 
espacialmente ao conteúdo textual a que se refere) 

x 
relativamente integrados na diagramação do livro (entende-se facilmente a que ilustração 
determinado bloco de texto se refere, mesmo que não estejam tão próximos espacialmente) 

 pouco integrados na diagramação do livro (a ilustração encontra-se afastada e pouco 
conectada espacialmente ao conteúdo textual a que se refere) 

 

As ilustrações no livro repetem a informação textual ou a complementam? 

Repetem a informação textual e, em algumas páginas, complementam. 

 
Interatividade 
 

O livro dispõe de recursos interativos? Quais? 

Apenas os recursos de leitura em voz alta e de passagem automática de páginas. 

 
Por meio dos recursos interativos, a criança pode ler a obra de forma não-linear? 
De que forma isso influencia a experiência com o livro? 

Não há essa possibilidade. 

 
Aspectos gerais finais 
 

Observa-se algum tipo de erro ao ler o livro? Qual? 

Não. 

 

Há uma contracapa? Em caso afirmativo, que elementos a compõe? 

Há uma contracapa ilustrada, indicando a faixa etária recomendada para leitura do livro. Há, 
também, a contracapa padrão iBooks (avaliação do livro e indicação de outros livros do mesmo 
autor/mesma coleção). 
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Apêndice G –Análise de Similares: Crankenstein  

 
Formato e estrutura básica 
 

Formato (orientação de leitura):  Diagramação: 

 horizontal ou paisagem  página única 

 vertical ou retrato x página espelhada 

x adapta-se a ambos   

	
Há opção de passagem automática de páginas?     Sim. 

 

Como é feita a passagem de páginas?  

x simulação de página impressa (canto da página dobrado ou outro recurso similar) 

 rolagem infinita (rolo) 

 rolagem lateral, sem simulação de página impressa 

 
Elementos pré-textuais 
 

Sumário (marcar uma ou mais alternativas) 

 com hiperlink para as páginas  com miniatura das páginas 

 sem hiperlink para as páginas x não há sumário 

 em lista   

 

Elementos pré-textuais do livro (marcar uma ou mais alternativas) 

x guardas x dedicatória 

 falsa folha de rosto x epígrafe 

x folha de rosto  agradecimentos 

x ficha catalográfica  não há elementos pré-textuais 

x copyright   

 
Elementos pós-textuais 
 

Elementos pós-textuais do livro (marcar uma ou mais alternativas) 

 cólofon x copyright 

 glossário x guardas 

 ficha catalográfica  não há elementos pós-textuais 

 
Esquema cromático 

Marque o esquema de contraste predominantemente adotado no livro: 

x fundo claro, texto escuro 

 fundo escuro, texto claro 

 texto sobre box com cor de fundo distinta da cor de fundo da página 
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De modo geral, sobre o contraste entre texto e fundo: 

x há bom contraste e boa legibilidade 

 há mau contraste, legibilidade prejudicada 

 há bom contraste e mau contraste, dependendo da página analisada 

 

Sobre a paleta cromática do livro, foram adotadas: 

 cores saturadas e variadas, sem relação (ou com pouca relação) com a temática da história 

 
cores sóbrias ou paleta de cores restrita, sem relação (ou com pouca relação) com a temática 
da história 

 cores sóbrias ou paleta de cores restrita, alinhada à temática da história 

x cores vivas, alinhadas à temática da história 

 tons pastel ou aquarelados 

 
Recursos de áudio 
 

Sobre o recurso 'read aloud': 

 o destaque no texto é feito por letra 

 o destaque no texto é feito por palavra 

 o destaque no texto é feito por frase 

 o destaque no texto é feito por bloco de texto 

x há recurso de ‘read aloud’, mas sem destaque simultâneo no texto 

 não há recurso de 'read aloud'  

 
Há um player próprio do livro para controlar/pausar a narração em voz alta, ou 
apenas os comandos padrão do iPad (controle de volume e o botão “parar 
leitura”)? Descreva. 

Não, apenas os controles padrão do iPad –ler em voz alta, seleção do volume, opção de virar as 
páginas automaticamente e botão começar/parar leitura. 

 

O livro dispõe de músicas? Em que momento elas aparecem no livro? São iniciadas 
automaticamente ou sob o comando do leitor? 

Não. 

 
Recursos de animação 
 

O livro dispõe de animações?  Sim. 

 

As animações iniciam-se automaticamente ao virar a página ou devem ser 
‘iniciadas’ pelo usuário, por meio de toque? Em sendo ‘iniciadas’ pelo usuário, há 
alguma indicação ou dica para encontrá-las? 

Iniciam-se automaticamente quando o recurso de ‘read aloud’ está ativado. Caso contrário, é 
necessário que o usuário toque para iniciar a animação (não há indicação para localizá-las). 

 

O livro dispõe de conteúdo em vídeo? Não. 
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O conteúdo em vídeo é apresentado à parte ou divide o espaço da página com 
outros conteúdos? Ele repete as informações do texto e das ilustrações ou 
acrescenta novas informações à leitura? A linguagem visual adotada é a mesma do 
restante da publicação?  

Não há conteúdo em vídeo. 

 
Projeto gráfico 
 

Qual o tipo de diagramação predominante (de acordo com a tipificação proposta 
por Linden, 2011)? 

 associação x conjunção 

 dissociação  compartimentação 

 

Há variação entre os tipos de diagramação de página a página? Não. 

 

Há algum tipo de recurso/detalhe especial utilizado na diagramação? 

Há uso recorrente de balões de fala. 

 

Há indicação de numeração de página? Não. 

 

Como é a tipografia do livro? 

 serifada  estilo à mão livre 

x sem serifas  outro 

 

A tipografia conta com caracteres infantis? Não. 

 

A composição tipográfica conta com: 

x caixa alta, exclusivamente  caixa alta e caixa baixa 

 caixa baixa, exclusivamente   

 
O alinhamento do texto é: 

 à esquerda  justificado 

 à direita x varia de página a página 

 centralizado  irregular, integrado à imagem 

 

O tamanho da tipografia, conforme os parâmetros da bibliografia, é: 

 pequeno x adequado  grande 

 

Há grifos ao longo do texto? Em caso afirmativo, são do tipo: 

x itálico  caixa alta 

 bold  variação de família tipográfica 

 versalete x caracteres coloridos 

 sublinhado  não há grifos 
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O espaço entrelinhas utilizado na composição do texto é: 

 estreito / pequeno 
 

solto / grande x 
adequado, de acordo com os 
parâmetros da bibliografia 
específica 

 
A composição tipográfica, de modo geral, pela escolha da família tipográfica, 
espaçamento entrelinhas, alinhamento etc.: 

x parece facilitar a leitura junto ao público alvo 

 parece dificultar a leitura junto ao público alvo 

 é neutra – não facilita e nem dificulta a leitura junto ao público alvo 

 
Ilustração 
 

Qual o estilo da ilustração? 

Tradicional. 

 

Ilustração e texto estão: 

x bastante integrados na diagramação do livro (a ilustração encontra-se próxima e conectada 
espacialmente ao conteúdo textual a que se refere) 

 
relativamente integrados na diagramação do livro (entende-se facilmente a que ilustração 
determinado bloco de texto se refere, mesmo que não estejam tão próximos espacialmente) 

 
pouco integrados na diagramação do livro (a ilustração encontra-se afastada e pouco 
conectada espacialmente ao conteúdo textual a que se refere) 

 

As ilustrações no livro repetem a informação textual ou a complementam? 

Repetem e, por vezes, complementam a informação textual. 

 
Interatividade 
 

O livro dispõe de recursos interativos? Quais? 

Recursos de leitura em voz alta e de passagem automática de páginas, além de pequenas 
animações ao longo do livro. Nas páginas finais, há um pequeno jogo, tipo ‘quiz’, com dez 
perguntas para testar se o leitor é um ‘Crankenstein’. 
 
Por meio dos recursos interativos, a criança pode ler a obra de forma não-linear? 
De que forma isso influencia a experiência com o livro? 

Não há essa possibilidade. 

 
Aspectos gerais finais 
 

Observa-se algum tipo de erro ao ler o livro? Qual? 

Não. 

 

Há uma contracapa? Em caso afirmativo, que elementos a compõe? 

Há uma pequena biografia dos autores, guardas e, ainda, uma contracapa ilustrada (como a de 
um livro impresso). Além disso, há a contracapa padrão iBooks (avaliação do livro e indicação de 
outros livros do mesmo autor/mesma coleção). 
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Apêndice H –Análise de Similares: The Giving Tree  

 
Formato e estrutura básica 
 

Formato (orientação de leitura):  Diagramação: 

 horizontal ou paisagem  página única 

 vertical ou retrato x página espelhada 

x adapta-se a ambos   

	
Há opção de passagem automática de páginas?     Não. 

 

Como é feita a passagem de páginas?  

 simulação de página impressa (canto da página dobrado ou outro recurso similar) 

 rolagem infinita (rolo) 

x rolagem lateral, sem simulação de página impressa 

 
Elementos pré-textuais 
 

Sumário (marcar uma ou mais alternativas) 

 com hiperlink para as páginas  com miniatura das páginas 

 sem hiperlink para as páginas x não há sumário 

 em lista   

 

Elementos pré-textuais do livro (marcar uma ou mais alternativas) 

 guardas x dedicatória 

x falsa folha de rosto  epígrafe 

x folha de rosto  agradecimentos 

x ficha catalográfica  não há elementos pré-textuais 

x copyright   

 
Elementos pós-textuais 
 

Elementos pós-textuais do livro (marcar uma ou mais alternativas) 

 cólofon  copyright 

 glossário  guardas 

 ficha catalográfica x não há elementos pós-textuais 

 
Esquema cromático 

Marque o esquema de contraste predominantemente adotado no livro: 

x fundo claro, texto escuro 

 fundo escuro, texto claro 

 texto sobre box com cor de fundo distinta da cor de fundo da página 
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De modo geral, sobre o contraste entre texto e fundo: 

x há bom contraste e boa legibilidade 

 há mau contraste, legibilidade prejudicada 

 há bom contraste e mau contraste, dependendo da página analisada 

 

Sobre a paleta cromática do livro, foram adotadas: 

 cores saturadas e variadas, sem relação (ou com pouca relação) com a temática da história 

x 
cores sóbrias ou paleta de cores restrita, sem relação (ou com pouca relação) com a temática 
da história 

 cores sóbrias ou paleta de cores restrita, alinhada à temática da história 

 cores vivas, alinhadas à temática da história 

 tons pastel ou aquarelados 

 
Recursos de áudio 
 

Sobre o recurso 'read aloud': 

 o destaque no texto é feito por letra 

 o destaque no texto é feito por palavra 

 o destaque no texto é feito por frase 

 o destaque no texto é feito por bloco de texto 

 há recurso de ‘read aloud’, mas sem destaque simultâneo no texto 

x não há recurso de 'read aloud'  

 
Há um player próprio do livro para controlar/pausar a narração em voz alta, ou 
apenas os comandos padrão do iPad (controle de volume e o botão “parar 
leitura”)? Descreva. 

Não. 

 

O livro dispõe de músicas? Em que momento elas aparecem no livro? São iniciadas 
automaticamente ou sob o comando do leitor? 

Não. 

 
Recursos de animação 
 

O livro dispõe de animações?  Não. 

 

As animações iniciam-se automaticamente ao virar a página ou devem ser 
‘iniciadas’ pelo usuário, por meio de toque? Em sendo ‘iniciadas’ pelo usuário, há 
alguma indicação ou dica para encontrá-las? 

Não há animações. 

 

O livro dispõe de conteúdo em vídeo? Não. 
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O conteúdo em vídeo é apresentado à parte ou divide o espaço da página com 
outros conteúdos? Ele repete as informações do texto e das ilustrações ou 
acrescenta novas informações à leitura? A linguagem visual adotada é a mesma do 
restante da publicação?  

Não há conteúdo em vídeo. 

 
Projeto gráfico 
 

Qual o tipo de diagramação predominante (de acordo com a tipificação proposta 
por Linden, 2011)? 

x associação  conjunção 

x dissociação  compartimentação 

 

Há variação entre os tipos de diagramação de página a página? Sim. 

 

Há algum tipo de recurso/detalhe especial utilizado na diagramação? 

Não. 

 

Há indicação de numeração de página? Não. 

 

Como é a tipografia do livro? 

x serifada  estilo à mão livre 

 sem serifas  outro 

 

A tipografia conta com caracteres infantis? Não. 

 

A composição tipográfica conta com: 

 caixa alta, exclusivamente x caixa alta e caixa baixa 

 caixa baixa, exclusivamente   

 
O alinhamento do texto é: 

x à esquerda  justificado 

 à direita  varia de página a página 

 centralizado  irregular, integrado à imagem 

 

O tamanho da tipografia, conforme os parâmetros da bibliografia, é: 

x pequeno  adequado  grande 

 

Há grifos ao longo do texto? Em caso afirmativo, são do tipo: 

 itálico  caixa alta 

 bold  variação de família tipográfica 

 versalete  caracteres coloridos 

 sublinhado x não há grifos 
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O espaço entrelinhas utilizado na composição do texto é: 

 estreito / pequeno 
 

solto / grande x 
adequado, de acordo com os 
parâmetros da bibliografia 
específica 

 
A composição tipográfica, de modo geral, pela escolha da família tipográfica, 
espaçamento entrelinhas, alinhamento etc.: 

 parece facilitar a leitura junto ao público alvo 

 parece dificultar a leitura junto ao público alvo 

x é neutra – não facilita e nem dificulta a leitura junto ao público alvo 

 
Ilustração 
 

Qual o estilo da ilustração? 

Tradicional, simplificada. 

 

Ilustração e texto estão: 

 bastante integrados na diagramação do livro (a ilustração encontra-se próxima e conectada 
espacialmente ao conteúdo textual a que se refere) 

 
relativamente integrados na diagramação do livro (entende-se facilmente a que ilustração 
determinado bloco de texto se refere, mesmo que não estejam tão próximos espacialmente) 

x 
pouco integrados na diagramação do livro (a ilustração encontra-se afastada e pouco 
conectada espacialmente ao conteúdo textual a que se refere) 

 

As ilustrações no livro repetem a informação textual ou a complementam? 

Repetem. 

 
Interatividade 
 

O livro dispõe de recursos interativos? Quais? 

Não. 

 
Por meio dos recursos interativos, a criança pode ler a obra de forma não-linear? 
De que forma isso influencia a experiência com o livro? 

Não há essa possibilidade. 

 
Aspectos gerais finais 
 

Observa-se algum tipo de erro ao ler o livro? Qual? 

Não. 

 

Há uma contracapa? Em caso afirmativo, que elementos a compõe? 

Além da contracapa padrão iBooks (avaliação do livro e indicação de livros do mesmo 
autor/mesma coleção), há uma contracapa contendo uma fotografia do autor. 
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Apêndice I –Análise de Similares: Peppa Meets the Queen 

 
Formato e estrutura básica 
 

Formato (orientação de leitura):  Diagramação: 

 horizontal ou paisagem  página única 

 vertical ou retrato x página espelhada 

x adapta-se a ambos   

	
Há opção de passagem automática de páginas?     Não. 

 

Como é feita a passagem de páginas?  

x simulação de página impressa (canto da página dobrado ou outro recurso similar) 

 rolagem infinita (rolo) 

 rolagem lateral, sem simulação de página impressa 

 
Elementos pré-textuais 
 

Sumário (marcar uma ou mais alternativas) 

 com hiperlink para as páginas  com miniatura das páginas 

 sem hiperlink para as páginas x não há sumário 

 em lista   

 

Elementos pré-textuais do livro (marcar uma ou mais alternativas) 

x guardas  dedicatória 

 falsa folha de rosto  epígrafe 

x folha de rosto  agradecimentos 

 ficha catalográfica  não há elementos pré-textuais 

 copyright   

 
Elementos pós-textuais 
 

Elementos pós-textuais do livro (marcar uma ou mais alternativas) 

 cólofon x copyright 

 glossário x guardas 

x ficha catalográfica  não há elementos pós-textuais 

 
Esquema cromático 

Marque o esquema de contraste predominantemente adotado no livro: 

x fundo claro, texto escuro 

 fundo escuro, texto claro 

 texto sobre box com cor de fundo distinta da cor de fundo da página 
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De modo geral, sobre o contraste entre texto e fundo: 

x há bom contraste e boa legibilidade 

 há mau contraste, legibilidade prejudicada 

 há bom contraste e mau contraste, dependendo da página analisada 

 

Sobre a paleta cromática do livro, foram adotadas: 

x cores saturadas e variadas, sem relação (ou com pouca relação) com a temática da história 

 
cores sóbrias ou paleta de cores restrita, sem relação (ou com pouca relação) com a temática 
da história 

 cores sóbrias ou paleta de cores restrita, alinhada à temática da história 

 cores vivas, alinhadas à temática da história 

 tons pastel ou aquarelados 

 
Recursos de áudio 
 

Sobre o recurso 'read aloud': 

 o destaque no texto é feito por letra 

 o destaque no texto é feito por palavra 

 o destaque no texto é feito por frase 

 o destaque no texto é feito por bloco de texto 

 há recurso de ‘read aloud’, mas sem destaque simultâneo no texto 

x não há recurso de 'read aloud'  

 
Há um player próprio do livro para controlar/pausar a narração em voz alta, ou 
apenas os comandos padrão do iPad (controle de volume e o botão “parar 
leitura”)? Descreva. 

Não. 

 

O livro dispõe de músicas? Em que momento elas aparecem no livro? São iniciadas 
automaticamente ou sob o comando do leitor? 

Não. 

 
Recursos de animação 
 

O livro dispõe de animações?  Não. 

 

As animações iniciam-se automaticamente ao virar a página ou devem ser 
‘iniciadas’ pelo usuário, por meio de toque? Em sendo ‘iniciadas’ pelo usuário, há 
alguma indicação ou dica para encontrá-las? 

Não há animações. 

 

O livro dispõe de conteúdo em vídeo? Não. 
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O conteúdo em vídeo é apresentado à parte ou divide o espaço da página com 
outros conteúdos? Ele repete as informações do texto e das ilustrações ou 
acrescenta novas informações à leitura? A linguagem visual adotada é a mesma do 
restante da publicação?  

Não há conteúdo em vídeo. 

 
Projeto gráfico 
 

Qual o tipo de diagramação predominante (de acordo com a tipificação proposta 
por Linden, 2011)? 

x associação  conjunção 

 dissociação  compartimentação 

 

Há variação entre os tipos de diagramação de página a página? Não. 

 

Há algum tipo de recurso/detalhe especial utilizado na diagramação? 

Em uma das páginas, o texto aparece dentro de uma carta que a personagem recebe da rainha. 

 

Há indicação de numeração de página? Não. 

 

Como é a tipografia do livro? 

 serifada  estilo à mão livre 

x sem serifas  outro 

 

A tipografia conta com caracteres infantis? Sim. 

 

A composição tipográfica conta com: 

 caixa alta, exclusivamente x caixa alta e caixa baixa 

 caixa baixa, exclusivamente   

 
O alinhamento do texto é: 

 à esquerda  justificado 

 à direita  varia de página a página 

x centralizado  irregular, integrado à imagem 

 

O tamanho da tipografia, conforme os parâmetros da bibliografia, é: 

 pequeno x adequado  grande 

 

Há grifos ao longo do texto? Em caso afirmativo, são do tipo: 

 itálico  caixa alta 

 bold  variação de família tipográfica 

 versalete  caracteres coloridos 

 sublinhado x não há grifos 
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O espaço entrelinhas utilizado na composição do texto é: 

 estreito / pequeno 
 

solto / grande x 
adequado, de acordo com os 
parâmetros da bibliografia 
específica 

 
A composição tipográfica, de modo geral, pela escolha da família tipográfica, 
espaçamento entrelinhas, alinhamento etc.: 

x parece facilitar a leitura junto ao público alvo 

 parece dificultar a leitura junto ao público alvo 

 é neutra – não facilita e nem dificulta a leitura junto ao público alvo 

 
Ilustração 
 

Qual o estilo da ilustração? 

Estilizado, simplificado, com pintura digital. 

 

Ilustração e texto estão: 

 bastante integrados na diagramação do livro (a ilustração encontra-se próxima e conectada 
espacialmente ao conteúdo textual a que se refere) 

x 
relativamente integrados na diagramação do livro (entende-se facilmente a que ilustração 
determinado bloco de texto se refere, mesmo que não estejam tão próximos espacialmente) 

 
pouco integrados na diagramação do livro (a ilustração encontra-se afastada e pouco 
conectada espacialmente ao conteúdo textual a que se refere) 

 

As ilustrações no livro repetem a informação textual ou a complementam? 

Repetem. 

 
Interatividade 
 

O livro dispõe de recursos interativos? Quais? 

Não. 

 
Por meio dos recursos interativos, a criança pode ler a obra de forma não-linear? 
De que forma isso influencia a experiência com o livro? 

Não há essa possibilidade. 

 
Aspectos gerais finais 
 

Observa-se algum tipo de erro ao ler o livro? Qual? 

Não. 

 

Há uma contracapa? Em caso afirmativo, que elementos a compõe? 

Além da contracapa padrão iBooks (avaliação do livro e indicação de livros do mesmo 
autor/mesma coleção), há, nas guardas de fechamento, miniaturas das capas dos outros livros 
da coleção, com o objetivo de divulgação/promoção. 
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Apêndice J –Análise de Similares: The Day the Crayons Quit 

 
Formato e estrutura básica 
 

Formato (orientação de leitura):  Diagramação: 

 horizontal ou paisagem  página única 

 vertical ou retrato x página espelhada 

x adapta-se a ambos   

	
Há opção de passagem automática de páginas?     Não. 

 

Como é feita a passagem de páginas?  

x simulação de página impressa (canto da página dobrado ou outro recurso similar) 

 rolagem infinita (rolo) 

 rolagem lateral, sem simulação de página impressa 

 
Elementos pré-textuais 
 

Sumário (marcar uma ou mais alternativas) 

 com hiperlink para as páginas  com miniatura das páginas 

 sem hiperlink para as páginas x não há sumário 

 em lista   

 

Elementos pré-textuais do livro (marcar uma ou mais alternativas) 

x guardas x dedicatória 

 falsa folha de rosto  epígrafe 

x folha de rosto  agradecimentos 

 ficha catalográfica  não há elementos pré-textuais 

 copyright   

 
Elementos pós-textuais 
 

Elementos pós-textuais do livro (marcar uma ou mais alternativas) 

 cólofon x copyright 

 glossário x guardas 

x ficha catalográfica  não há elementos pós-textuais 

 
Esquema cromático 

Marque o esquema de contraste predominantemente adotado no livro: 

x fundo claro, texto escuro 

 fundo escuro, texto claro 

 texto sobre box com cor de fundo distinta da cor de fundo da página 
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De modo geral, sobre o contraste entre texto e fundo: 

x há bom contraste e boa legibilidade 

 há mau contraste, legibilidade prejudicada 

 há bom contraste e mau contraste, dependendo da página analisada 

 

Sobre a paleta cromática do livro, foram adotadas: 

 cores saturadas e variadas, sem relação (ou com pouca relação) com a temática da história 

 
cores sóbrias ou paleta de cores restrita, sem relação (ou com pouca relação) com a temática 
da história 

 cores sóbrias ou paleta de cores restrita, alinhada à temática da história 

x cores vivas, alinhadas à temática da história 

 tons pastel ou aquarelados 

 
Recursos de áudio 
 

Sobre o recurso 'read aloud': 

 o destaque no texto é feito por letra 

 o destaque no texto é feito por palavra 

 o destaque no texto é feito por frase 

 o destaque no texto é feito por bloco de texto 

 há recurso de ‘read aloud’, mas sem destaque simultâneo no texto 

x não há recurso de 'read aloud'  

 
Há um player próprio do livro para controlar/pausar a narração em voz alta, ou 
apenas os comandos padrão do iPad (controle de volume e o botão “parar 
leitura”)? Descreva. 

Não. 

 

O livro dispõe de músicas? Em que momento elas aparecem no livro? São iniciadas 
automaticamente ou sob o comando do leitor? 

Não. 

 
Recursos de animação 
 

O livro dispõe de animações?  Não. 

 

As animações iniciam-se automaticamente ao virar a página ou devem ser 
‘iniciadas’ pelo usuário, por meio de toque? Em sendo ‘iniciadas’ pelo usuário, há 
alguma indicação ou dica para encontrá-las? 

Não há animações. 

 

O livro dispõe de conteúdo em vídeo? Não. 
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O conteúdo em vídeo é apresentado à parte ou divide o espaço da página com 
outros conteúdos? Ele repete as informações do texto e das ilustrações ou 
acrescenta novas informações à leitura? A linguagem visual adotada é a mesma do 
restante da publicação?  

Não há conteúdo em vídeo. 

 
Projeto gráfico 
 

Qual o tipo de diagramação predominante (de acordo com a tipificação proposta 
por Linden, 2011)? 

 associação  conjunção 

x dissociação  compartimentação 

 

Há variação entre os tipos de diagramação de página a página? Não. 

 

Há algum tipo de recurso/detalhe especial utilizado na diagramação? 

Simulação de página de papel amassada (tipo bilhete) contendo o texto em algumas páginas. 

 

Há indicação de numeração de página? Não. 

 

Como é a tipografia do livro? 

x serifada x estilo à mão livre 

 sem serifas  outro 

 

A tipografia conta com caracteres infantis? Não. 

 

A composição tipográfica conta com: 

 caixa alta, exclusivamente x caixa alta e caixa baixa 

 caixa baixa, exclusivamente   

 
O alinhamento do texto é: 

x à esquerda  justificado 

 à direita  varia de página a página 

 centralizado  irregular, integrado à imagem 

 

O tamanho da tipografia, conforme os parâmetros da bibliografia, é: 

 pequeno x adequado  grande 

 

Há grifos ao longo do texto? Em caso afirmativo, são do tipo: 

 itálico x caixa alta 

 bold  variação de família tipográfica 

 versalete  caracteres coloridos 

 sublinhado  não há grifos 
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O espaço entrelinhas utilizado na composição do texto é: 

 estreito / pequeno 
 

solto / grande x 
adequado, de acordo com os 
parâmetros da bibliografia 
específica 

 
A composição tipográfica, de modo geral, pela escolha da família tipográfica, 
espaçamento entrelinhas, alinhamento etc.: 

 parece facilitar a leitura junto ao público alvo 

x parece dificultar a leitura junto ao público alvo 

 é neutra – não facilita e nem dificulta a leitura junto ao público alvo 

 
Ilustração 
 

Qual o estilo da ilustração? 

Desenho à mão livre simulando traços infantis, mesclado com fotografias. 

 

Ilustração e texto estão: 

 bastante integrados na diagramação do livro (a ilustração encontra-se próxima e conectada 
espacialmente ao conteúdo textual a que se refere) 

 
relativamente integrados na diagramação do livro (entende-se facilmente a que ilustração 
determinado bloco de texto se refere, mesmo que não estejam tão próximos espacialmente) 

x 
pouco integrados na diagramação do livro (a ilustração encontra-se afastada e pouco 
conectada espacialmente ao conteúdo textual a que se refere) 

 

As ilustrações no livro repetem a informação textual ou a complementam? 

Repetem. 

 
Interatividade 
 

O livro dispõe de recursos interativos? Quais? 

Não. 

 
Por meio dos recursos interativos, a criança pode ler a obra de forma não-linear? 
De que forma isso influencia a experiência com o livro? 

Não há essa possibilidade. 

 
Aspectos gerais finais 
 

Observa-se algum tipo de erro ao ler o livro? Qual? 

Não. 

 

Há uma contracapa? Em caso afirmativo, que elementos a compõe? 

Contracapa padrão iBooks (avaliação do livro e indicação de outros livros do mesmo 
autor/mesma coleção). 
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Apêndice K –Análise de Similares: Você deve tentar, tentar e tentar! 

 
Formato e estrutura básica 
 

Formato (orientação de leitura):  Diagramação: 

x horizontal ou paisagem x página única 

 vertical ou retrato  página espelhada 

 adapta-se a ambos   

	
Há opção de passagem automática de páginas?     Não. 

 

Como é feita a passagem de páginas?  

 simulação de página impressa (canto da página dobrado ou outro recurso similar) 

 rolagem infinita (rolo) 

x rolagem lateral, sem simulação de página impressa 

 
Elementos pré-textuais 
 

Sumário (marcar uma ou mais alternativas) 

x com hiperlink para as páginas x com miniatura das páginas 

 sem hiperlink para as páginas  não há sumário 

 em lista   

 

Elementos pré-textuais do livro (marcar uma ou mais alternativas) 

 guardas  dedicatória 

 falsa folha de rosto  epígrafe 

x folha de rosto  agradecimentos 

 ficha catalográfica  não há elementos pré-textuais 

x copyright   

 
Elementos pós-textuais 
 

Elementos pós-textuais do livro (marcar uma ou mais alternativas) 

 cólofon  copyright 

 glossário  guardas 

 ficha catalográfica x não há elementos pós-textuais 

 
Esquema cromático 

Marque o esquema de contraste predominantemente adotado no livro: 

x fundo claro, texto escuro 

 fundo escuro, texto claro 

x texto sobre box com cor de fundo distinta da cor de fundo da página 
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De modo geral, sobre o contraste entre texto e fundo: 

 há bom contraste e boa legibilidade 

 há mau contraste, legibilidade prejudicada 

x há bom contraste e mau contraste, dependendo da página analisada 

 

Sobre a paleta cromática do livro, foram adotadas: 

 cores saturadas e variadas, sem relação (ou com pouca relação) com a temática da história 

 
cores sóbrias ou paleta de cores restrita, sem relação (ou com pouca relação) com a temática 
da história 

 cores sóbrias ou paleta de cores restrita, alinhada à temática da história 

 cores vivas, alinhadas à temática da história 

x tons pastel ou aquarelados 

 
Recursos de áudio 
 

Sobre o recurso 'read aloud': 

 o destaque no texto é feito por letra 

 o destaque no texto é feito por palavra 

 o destaque no texto é feito por frase 

 o destaque no texto é feito por bloco de texto 

 há recurso de ‘read aloud’, mas sem destaque simultâneo no texto 

x não há recurso de 'read aloud'  

 
Há um player próprio do livro para controlar/pausar a narração em voz alta, ou 
apenas os comandos padrão do iPad (controle de volume e o botão “parar 
leitura”)? Descreva. 

Não. 

 

O livro dispõe de músicas? Em que momento elas aparecem no livro? São iniciadas 
automaticamente ou sob o comando do leitor? 

Não. 

 
Recursos de animação 
 

O livro dispõe de animações?  Não. 

 

As animações iniciam-se automaticamente ao virar a página ou devem ser 
‘iniciadas’ pelo usuário, por meio de toque? Em sendo ‘iniciadas’ pelo usuário, há 
alguma indicação ou dica para encontrá-las? 

Não há animações. 

 

O livro dispõe de conteúdo em vídeo? Não. 
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O conteúdo em vídeo é apresentado à parte ou divide o espaço da página com 
outros conteúdos? Ele repete as informações do texto e das ilustrações ou 
acrescenta novas informações à leitura? A linguagem visual adotada é a mesma do 
restante da publicação?  

Não há conteúdo em vídeo. 

 
Projeto gráfico 
 

Qual o tipo de diagramação predominante (de acordo com a tipificação proposta 
por Linden, 2011)? 

x associação  conjunção 

 dissociação  compartimentação 

 

Há variação entre os tipos de diagramação de página a página? Não. 

 

Há algum tipo de recurso/detalhe especial utilizado na diagramação? 

Não. 

 

Há indicação de numeração de página? Não. 

 

Como é a tipografia do livro? 

 serifada  estilo à mão livre 

x sem serifas  outro 

 

A tipografia conta com caracteres infantis? Não. 

 

A composição tipográfica conta com: 

 caixa alta, exclusivamente x caixa alta e caixa baixa 

 caixa baixa, exclusivamente   

 
O alinhamento do texto é: 

x à esquerda  justificado 

 à direita  varia de página a página 

 centralizado  irregular, integrado à imagem 

 

O tamanho da tipografia, conforme os parâmetros da bibliografia, é: 

 pequeno x adequado  grande 

 

Há grifos ao longo do texto? Em caso afirmativo, são do tipo: 

 itálico x caixa alta 

 bold  variação de família tipográfica 

 versalete  caracteres coloridos 

 sublinhado  não há grifos 
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O espaço entrelinhas utilizado na composição do texto é: 

x estreito / pequeno 
 

solto / grande  
adequado, de acordo com os 
parâmetros da bibliografia 
específica 

 
A composição tipográfica, de modo geral, pela escolha da família tipográfica, 
espaçamento entrelinhas, alinhamento etc.: 

 parece facilitar a leitura junto ao público alvo 

 parece dificultar a leitura junto ao público alvo 

x é neutra – não facilita e nem dificulta a leitura junto ao público alvo 

 
Ilustração 
 

Qual o estilo da ilustração? 

Desenho e pintura à mão livre. 

 

Ilustração e texto estão: 

 bastante integrados na diagramação do livro (a ilustração encontra-se próxima e conectada 
espacialmente ao conteúdo textual a que se refere) 

x 
relativamente integrados na diagramação do livro (entende-se facilmente a que ilustração 
determinado bloco de texto se refere, mesmo que não estejam tão próximos espacialmente) 

 
pouco integrados na diagramação do livro (a ilustração encontra-se afastada e pouco 
conectada espacialmente ao conteúdo textual a que se refere) 

 

As ilustrações no livro repetem a informação textual ou a complementam? 

Repetem. 

 
Interatividade 
 

O livro dispõe de recursos interativos? Quais? 

Em cada página, há possibilidade de se tocar sobre a palavra “english” e, então, ler o texto da 
página em inglês. 

 
Por meio dos recursos interativos, a criança pode ler a obra de forma não-linear? 
De que forma isso influencia a experiência com o livro? 
Na página de abertura, é possível escolher uma página por meio do sumário de miniaturas e 
pular diretamente a esta página. Mas isso não afeta a ordem de leitura do texto, e parece ser 
mais útil para continuar a leitura a partir de determinado ponto. 
 
Aspectos gerais finais 
 

Observa-se algum tipo de erro ao ler o livro? Qual? 

Sim, há a problemática de só ser possível visualizar a capa por alguns segundos, quando o livro é 
aberto. Não é possível voltar à página da capa para revê-la, apenas fechando o livro e abrindo 
novamente. 
 

Há uma contracapa? Em caso afirmativo, que elementos a compõe? 

Há uma contracapa divulgando outro livro da coleção. Não há contracapa padrão iBooks. 
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Apêndice L –Análise de Similares: Duda e o Bichinho do Medo 

 
Formato e estrutura básica 
 

Formato (orientação de leitura):  Diagramação: 

 horizontal ou paisagem  página única 

 vertical ou retrato x página espelhada 

x adapta-se a ambos   

	
Há opção de passagem automática de páginas?     Sim. 

 

Como é feita a passagem de páginas?  

x simulação de página impressa (canto da página dobrado ou outro recurso similar) 

 rolagem infinita (rolo) 

 rolagem lateral, sem simulação de página impressa 

 
Elementos pré-textuais 
 

Sumário (marcar uma ou mais alternativas) 

 com hiperlink para as páginas  com miniatura das páginas 

 sem hiperlink para as páginas x não há sumário 

 em lista   

 

Elementos pré-textuais do livro (marcar uma ou mais alternativas) 

 guardas x dedicatória 

 falsa folha de rosto  epígrafe 

 folha de rosto  agradecimentos 

x ficha catalográfica  não há elementos pré-textuais 

x copyright   

 
Elementos pós-textuais 
 

Elementos pós-textuais do livro (marcar uma ou mais alternativas) 

 cólofon x copyright 

 glossário  guardas 

 ficha catalográfica  não há elementos pós-textuais 

 
Esquema cromático 

Marque o esquema de contraste predominantemente adotado no livro: 

 fundo claro, texto escuro 

x fundo escuro, texto claro 

 texto sobre box com cor de fundo distinta da cor de fundo da página 
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De modo geral, sobre o contraste entre texto e fundo: 

x há bom contraste e boa legibilidade 

 há mau contraste, legibilidade prejudicada 

 há bom contraste e mau contraste, dependendo da página analisada 

 

Sobre a paleta cromática do livro, foram adotadas: 

 cores saturadas e variadas, sem relação (ou com pouca relação) com a temática da história 

 
cores sóbrias ou paleta de cores restrita, sem relação (ou com pouca relação) com a temática 
da história 

 cores sóbrias ou paleta de cores restrita, alinhada à temática da história 

x cores vivas, alinhadas à temática da história 

 tons pastel ou aquarelados 

 
Recursos de áudio 
 

Sobre o recurso 'read aloud': 

 o destaque no texto é feito por letra 

 o destaque no texto é feito por palavra 

x o destaque no texto é feito por frase 

 o destaque no texto é feito por bloco de texto 

 há recurso de ‘read aloud’, mas sem destaque simultâneo no texto 

 não há recurso de 'read aloud'  

 
Há um player próprio do livro para controlar/pausar a narração em voz alta, ou 
apenas os comandos padrão do iPad (controle de volume e o botão “parar 
leitura”)? Descreva. 

Não. 

 

O livro dispõe de músicas? Em que momento elas aparecem no livro? São iniciadas 
automaticamente ou sob o comando do leitor? 

Não. 

 
Recursos de animação 
 

O livro dispõe de animações?  Não. 

 

As animações iniciam-se automaticamente ao virar a página ou devem ser 
‘iniciadas’ pelo usuário, por meio de toque? Em sendo ‘iniciadas’ pelo usuário, há 
alguma indicação ou dica para encontrá-las? 

Não há animações. 

 

O livro dispõe de conteúdo em vídeo? Não. 
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O conteúdo em vídeo é apresentado à parte ou divide o espaço da página com 
outros conteúdos? Ele repete as informações do texto e das ilustrações ou 
acrescenta novas informações à leitura? A linguagem visual adotada é a mesma do 
restante da publicação?  

Não há conteúdo em vídeo. 

 
Projeto gráfico 
 

Qual o tipo de diagramação predominante (de acordo com a tipificação proposta 
por Linden, 2011)? 

x associação  conjunção 

 dissociação  compartimentação 

 

Há variação entre os tipos de diagramação de página a página? Muito pouca. 

 

Há algum tipo de recurso/detalhe especial utilizado na diagramação? 

Não. 

 

Há indicação de numeração de página? Não. 

 

Como é a tipografia do livro? 

 serifada  estilo à mão livre 

x sem serifas  outro 

 

A tipografia conta com caracteres infantis? Sim. 

 

A composição tipográfica conta com: 

 caixa alta, exclusivamente x caixa alta e caixa baixa 

 caixa baixa, exclusivamente   

 
O alinhamento do texto é: 

x à esquerda  justificado 

 à direita  varia de página a página 

 centralizado  irregular, integrado à imagem 

 

O tamanho da tipografia, conforme os parâmetros da bibliografia, é: 

x pequeno  adequado  grande 

 

Há grifos ao longo do texto? Em caso afirmativo, são do tipo: 

 itálico  caixa alta 

 bold  variação de família tipográfica 

 versalete  caracteres coloridos 

 sublinhado x não há grifos 
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O espaço entrelinhas utilizado na composição do texto é: 

 estreito / pequeno 
 

solto / grande x 
adequado, de acordo com os 
parâmetros da bibliografia 
específica 

 
A composição tipográfica, de modo geral, pela escolha da família tipográfica, 
espaçamento entrelinhas, alinhamento etc.: 

 parece facilitar a leitura junto ao público alvo 

x parece dificultar a leitura junto ao público alvo 

 é neutra – não facilita e nem dificulta a leitura junto ao público alvo 

 
Ilustração 
 

Qual o estilo da ilustração? 

Ilustração e pintura digital. 

 

Ilustração e texto estão: 

 bastante integrados na diagramação do livro (a ilustração encontra-se próxima e conectada 
espacialmente ao conteúdo textual a que se refere) 

x 
relativamente integrados na diagramação do livro (entende-se facilmente a que ilustração 
determinado bloco de texto se refere, mesmo que não estejam tão próximos espacialmente) 

 
pouco integrados na diagramação do livro (a ilustração encontra-se afastada e pouco 
conectada espacialmente ao conteúdo textual a que se refere) 

 

As ilustrações no livro repetem a informação textual ou a complementam? 

Repetem. 

 
Interatividade 
 

O livro dispõe de recursos interativos? Quais? 

Não, além dos já citados leitura em voz alta e passagem automática de páginas. 

 
Por meio dos recursos interativos, a criança pode ler a obra de forma não-linear? 
De que forma isso influencia a experiência com o livro? 

Não. 

 
Aspectos gerais finais 
 

Observa-se algum tipo de erro ao ler o livro? Qual? 

Não. 

 

Há uma contracapa? Em caso afirmativo, que elementos a compõe? 

Contracapa padrão iBooks (avaliação do livro e indicação de outros livros do mesmo 
autor/mesma coleção). 
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Apêndice M –Análise de Similares: The Fox on the Box 

 
Formato e estrutura básica 
 

Formato (orientação de leitura):  Diagramação: 

 horizontal ou paisagem  página única 

 vertical ou retrato x página espelhada 

x adapta-se a ambos   

	
Há opção de passagem automática de páginas?     Não. 

 

Como é feita a passagem de páginas?  

x simulação de página impressa (canto da página dobrado ou outro recurso similar) 

 rolagem infinita (rolo) 

 rolagem lateral, sem simulação de página impressa 

 
Elementos pré-textuais 
 

Sumário (marcar uma ou mais alternativas) 

 com hiperlink para as páginas  com miniatura das páginas 

 sem hiperlink para as páginas x não há sumário 

 em lista   

 

Elementos pré-textuais do livro (marcar uma ou mais alternativas) 

 guardas  dedicatória 

x falsa folha de rosto x epígrafe 

 folha de rosto  agradecimentos 

 ficha catalográfica  não há elementos pré-textuais 

x copyright   

 
Elementos pós-textuais 
 

Elementos pós-textuais do livro (marcar uma ou mais alternativas) 

 cólofon x copyright 

 glossário  guardas 

 ficha catalográfica  não há elementos pós-textuais 

 
Esquema cromático 

Marque o esquema de contraste predominantemente adotado no livro: 

x fundo claro, texto escuro 

 fundo escuro, texto claro 

 texto sobre box com cor de fundo distinta da cor de fundo da página 
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De modo geral, sobre o contraste entre texto e fundo: 

x há bom contraste e boa legibilidade 

 há mau contraste, legibilidade prejudicada 

 há bom contraste e mau contraste, dependendo da página analisada 

 

Sobre a paleta cromática do livro, foram adotadas: 

 cores saturadas e variadas, sem relação (ou com pouca relação) com a temática da história 

 
cores sóbrias ou paleta de cores restrita, sem relação (ou com pouca relação) com a temática 
da história 

 cores sóbrias ou paleta de cores restrita, alinhada à temática da história 

 cores vivas, alinhadas à temática da história 

x tons pastel ou aquarelados 

 
Recursos de áudio 
 

Sobre o recurso 'read aloud': 

 o destaque no texto é feito por letra 

 o destaque no texto é feito por palavra 

 o destaque no texto é feito por frase 

 o destaque no texto é feito por bloco de texto 

 há recurso de ‘read aloud’, mas sem destaque simultâneo no texto 

x não há recurso de 'read aloud'  

 
Há um player próprio do livro para controlar/pausar a narração em voz alta, ou 
apenas os comandos padrão do iPad (controle de volume e o botão “parar 
leitura”)? Descreva. 

Não. 

 

O livro dispõe de músicas? Em que momento elas aparecem no livro? São iniciadas 
automaticamente ou sob o comando do leitor? 

Não. 

 
Recursos de animação 
 

O livro dispõe de animações?  Não. 

 

As animações iniciam-se automaticamente ao virar a página ou devem ser 
‘iniciadas’ pelo usuário, por meio de toque? Em sendo ‘iniciadas’ pelo usuário, há 
alguma indicação ou dica para encontrá-las? 

Não há animações. 

 

O livro dispõe de conteúdo em vídeo? Não. 
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O conteúdo em vídeo é apresentado à parte ou divide o espaço da página com 
outros conteúdos? Ele repete as informações do texto e das ilustrações ou 
acrescenta novas informações à leitura? A linguagem visual adotada é a mesma do 
restante da publicação?  

Não há conteúdo em vídeo. 

 
Projeto gráfico 
 

Qual o tipo de diagramação predominante (de acordo com a tipificação proposta 
por Linden, 2011)? 

x associação  conjunção 

 dissociação  compartimentação 

 

Há variação entre os tipos de diagramação de página a página? Não. 

 

Há algum tipo de recurso/detalhe especial utilizado na diagramação? 

Não. 

 

Há indicação de numeração de página? Não. 

 

Como é a tipografia do livro? 

 serifada  estilo à mão livre 

x sem serifas  outro 

 

A tipografia conta com caracteres infantis? Não. 

 

A composição tipográfica conta com: 

 caixa alta, exclusivamente x caixa alta e caixa baixa 

 caixa baixa, exclusivamente   

 
O alinhamento do texto é: 

x à esquerda  justificado 

 à direita  varia de página a página 

 centralizado  irregular, integrado à imagem 

 

O tamanho da tipografia, conforme os parâmetros da bibliografia, é: 

 pequeno x adequado  grande 

 

Há grifos ao longo do texto? Em caso afirmativo, são do tipo: 

 itálico  caixa alta 

 bold  variação de família tipográfica 

 versalete  caracteres coloridos 

 sublinhado x não há grifos 
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O espaço entrelinhas utilizado na composição do texto é: 

 estreito / pequeno 
 

solto / grande x 
adequado, de acordo com os 
parâmetros da bibliografia 
específica 

 
A composição tipográfica, de modo geral, pela escolha da família tipográfica, 
espaçamento entrelinhas, alinhamento etc.: 

x parece facilitar a leitura junto ao público alvo 

 parece dificultar a leitura junto ao público alvo 

 é neutra – não facilita e nem dificulta a leitura junto ao público alvo 

 
Ilustração 
 

Qual o estilo da ilustração? 

Ilustração tradicional à mão livre com pintura tipo aquarelada. 

 

Ilustração e texto estão: 

 bastante integrados na diagramação do livro (a ilustração encontra-se próxima e conectada 
espacialmente ao conteúdo textual a que se refere) 

x 
relativamente integrados na diagramação do livro (entende-se facilmente a que ilustração 
determinado bloco de texto se refere, mesmo que não estejam tão próximos espacialmente) 

 
pouco integrados na diagramação do livro (a ilustração encontra-se afastada e pouco 
conectada espacialmente ao conteúdo textual a que se refere) 

 

As ilustrações no livro repetem a informação textual ou a complementam? 

Repetem. 

 
Interatividade 
 

O livro dispõe de recursos interativos? Quais? 

Não. 

 
Por meio dos recursos interativos, a criança pode ler a obra de forma não-linear? 
De que forma isso influencia a experiência com o livro? 

Não. 

 
Aspectos gerais finais 
 

Observa-se algum tipo de erro ao ler o livro? Qual? 

Não. 

 

Há uma contracapa? Em caso afirmativo, que elementos a compõe? 

Há, ao final do livro, uma página com sugestão de atividade, direcionada aos pais. Após, há uma 
contracapa divulgando a editora e outros livros da coleção. Há, ainda, a contracapa padrão 
iBooks (avaliação do livro e indicação de outros livros do mesmo autor/mesma coleção). 
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Apêndice N –Análise de Similares: O Universo 

 
Formato e estrutura básica 
 

Formato (orientação de leitura):  Diagramação: 

x horizontal ou paisagem x página única 

 vertical ou retrato  página espelhada 

 adapta-se a ambos   

	
Há opção de passagem automática de páginas?     Não. 

 

Como é feita a passagem de páginas?  

 simulação de página impressa (canto da página dobrado ou outro recurso similar) 

 rolagem infinita (rolo) 

x rolagem lateral, sem simulação de página impressa 

 
Elementos pré-textuais 
 

Sumário (marcar uma ou mais alternativas) 

x com hiperlink para as páginas x com miniatura das páginas 

 sem hiperlink para as páginas  não há sumário 

 em lista   

 

Elementos pré-textuais do livro (marcar uma ou mais alternativas) 

 guardas  dedicatória 

 falsa folha de rosto x epígrafe 

 folha de rosto  agradecimentos 

 ficha catalográfica  não há elementos pré-textuais 

 copyright   

 
Elementos pós-textuais 
 

Elementos pós-textuais do livro (marcar uma ou mais alternativas) 

 cólofon x copyright 

 glossário  guardas 

x ficha catalográfica  não há elementos pós-textuais 

 
Esquema cromático 

Marque o esquema de contraste predominantemente adotado no livro: 

 fundo claro, texto escuro 

x fundo escuro, texto claro 

 texto sobre box com cor de fundo distinta da cor de fundo da página 
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De modo geral, sobre o contraste entre texto e fundo: 

x há bom contraste e boa legibilidade 

 há mau contraste, legibilidade prejudicada 

 há bom contraste e mau contraste, dependendo da página analisada 

 

Sobre a paleta cromática do livro, foram adotadas: 

 cores saturadas e variadas, sem relação (ou com pouca relação) com a temática da história 

 
cores sóbrias ou paleta de cores restrita, sem relação (ou com pouca relação) com a temática 
da história 

 cores sóbrias ou paleta de cores restrita, alinhada à temática da história 

x cores vivas, alinhadas à temática da história 

 tons pastel ou aquarelados 

 
Recursos de áudio 
 

Sobre o recurso 'read aloud': 

 o destaque no texto é feito por letra 

 o destaque no texto é feito por palavra 

 o destaque no texto é feito por frase 

 o destaque no texto é feito por bloco de texto 

x há recurso de ‘read aloud’, mas sem destaque simultâneo no texto 

 não há recurso de 'read aloud'  

 
Há um player próprio do livro para controlar/pausar a narração em voz alta, ou 
apenas os comandos padrão do iPad (controle de volume e o botão “parar 
leitura”)? Descreva. 
Sim, há um comando próprio do livro em cada página, que permite pausar ou continuar a leitura 
(mas não reiniciá-la). Os comandos de som padrão do iPad não estão habilitados. Não há como 
optar por ler o livro sem a narração – será necessário pausá-la a cada nova página. 
 

O livro dispõe de músicas? Em que momento elas aparecem no livro? São iniciadas 
automaticamente ou sob o comando do leitor? 

Não. 

 
Recursos de animação 
 

O livro dispõe de animações?  Não. 

 

As animações iniciam-se automaticamente ao virar a página ou devem ser 
‘iniciadas’ pelo usuário, por meio de toque? Em sendo ‘iniciadas’ pelo usuário, há 
alguma indicação ou dica para encontrá-las? 

Não há animações. 

 

O livro dispõe de conteúdo em vídeo? Não. 
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O conteúdo em vídeo é apresentado à parte ou divide o espaço da página com 
outros conteúdos? Ele repete as informações do texto e das ilustrações ou 
acrescenta novas informações à leitura? A linguagem visual adotada é a mesma do 
restante da publicação?  

Não há conteúdo em vídeo. 

 
Projeto gráfico 
 

Qual o tipo de diagramação predominante (de acordo com a tipificação proposta 
por Linden, 2011)? 

x associação  conjunção 

 dissociação  compartimentação 

 

Há variação entre os tipos de diagramação de página a página? Não. 

 

Há algum tipo de recurso/detalhe especial utilizado na diagramação? 

Não. 

 

Há indicação de numeração de página? Não. 

 

Como é a tipografia do livro? 

 serifada  estilo à mão livre 

x sem serifas  outro 

 

A tipografia conta com caracteres infantis? Não. 

 

A composição tipográfica conta com: 

 caixa alta, exclusivamente x caixa alta e caixa baixa 

 caixa baixa, exclusivamente   

 
O alinhamento do texto é: 

 à esquerda  justificado 

 à direita  varia de página a página 

x centralizado  irregular, integrado à imagem 

 

O tamanho da tipografia, conforme os parâmetros da bibliografia, é: 

 pequeno x adequado  grande 

 

Há grifos ao longo do texto? Em caso afirmativo, são do tipo: 

 itálico  caixa alta 

 bold  variação de família tipográfica 

 versalete  caracteres coloridos 

 sublinhado x não há grifos 
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O espaço entrelinhas utilizado na composição do texto é: 

x estreito / pequeno 
 

solto / grande  
adequado, de acordo com os 
parâmetros da bibliografia 
específica 

 
A composição tipográfica, de modo geral, pela escolha da família tipográfica, 
espaçamento entrelinhas, alinhamento etc.: 

 parece facilitar a leitura junto ao público alvo 

x parece dificultar a leitura junto ao público alvo 

 é neutra – não facilita e nem dificulta a leitura junto ao público alvo 

 
Ilustração 
 

Qual o estilo da ilustração? 

Ilustração e pintura digital, com áreas chapadas de cor. 

 

Ilustração e texto estão: 

 bastante integrados na diagramação do livro (a ilustração encontra-se próxima e conectada 
espacialmente ao conteúdo textual a que se refere) 

x 
relativamente integrados na diagramação do livro (entende-se facilmente a que ilustração 
determinado bloco de texto se refere, mesmo que não estejam tão próximos espacialmente) 

 
pouco integrados na diagramação do livro (a ilustração encontra-se afastada e pouco 
conectada espacialmente ao conteúdo textual a que se refere) 

 

As ilustrações no livro repetem a informação textual ou a complementam? 

Repetem. 

 
Interatividade 
 

O livro dispõe de recursos interativos? Quais? 

Não, além da já citada leitura em voz alta (recurso de ‘read aloud’). 

 
Por meio dos recursos interativos, a criança pode ler a obra de forma não-linear? 
De que forma isso influencia a experiência com o livro? 
Na página de abertura, é possível escolher uma página por meio do sumário de miniaturas e 
pular diretamente a esta página. Mas isso não afeta a ordem de leitura do texto, e parece ser 
mais útil para continuar a leitura a partir de determinado ponto. 
 
Aspectos gerais finais 
 

Observa-se algum tipo de erro ao ler o livro? Qual? 

Sim. A página de sumário só funciona com o iPad em modo horizontal. Mas, como o livro não 
‘força’ esse modo de visualização, a página carrega com erro caso o leitor esteja com o iPad em 
modo de visualização vertical. Ainda, há a problemática de só ser possível visualizar a capa por 
alguns segundos, quando o livro é aberto. Não é possível voltar à página da capa para revê-la, 
apenas fechando o livro e abrindo novamente. 
 

Há uma contracapa? Em caso afirmativo, que elementos a compõe? 

Sim, divulgando outro livro da editora. Não há contracapa padrão do iBooks. 
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Apêndice O –Análise de Similares: Chapeuzinho Vermelho 

 
Formato e estrutura básica 
 

Formato (orientação de leitura):  Diagramação: 

 horizontal ou paisagem  página única 

 vertical ou retrato x página espelhada 

x adapta-se a ambos   

	
Há opção de passagem automática de páginas?     Sim. 

 

Como é feita a passagem de páginas?  

x simulação de página impressa (canto da página dobrado ou outro recurso similar) 

 rolagem infinita (rolo) 

 rolagem lateral, sem simulação de página impressa 

 
Elementos pré-textuais 
 

Sumário (marcar uma ou mais alternativas) 

 com hiperlink para as páginas  com miniatura das páginas 

 sem hiperlink para as páginas x não há sumário 

 em lista   

 

Elementos pré-textuais do livro (marcar uma ou mais alternativas) 

 guardas  dedicatória 

 falsa folha de rosto x epígrafe 

 folha de rosto  agradecimentos 

 ficha catalográfica  não há elementos pré-textuais 

 copyright   

 
Elementos pós-textuais 
 

Elementos pós-textuais do livro (marcar uma ou mais alternativas) 

 cólofon x copyright 

 glossário  guardas 

x ficha catalográfica  não há elementos pós-textuais 

 
Esquema cromático 

Marque o esquema de contraste predominantemente adotado no livro: 

 fundo claro, texto escuro 

 fundo escuro, texto claro 

x texto sobre box com cor de fundo distinta da cor de fundo da página 
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De modo geral, sobre o contraste entre texto e fundo: 

x há bom contraste e boa legibilidade 

 há mau contraste, legibilidade prejudicada 

 há bom contraste e mau contraste, dependendo da página analisada 

 

Sobre a paleta cromática do livro, foram adotadas: 

x cores saturadas e variadas, sem relação (ou com pouca relação) com a temática da história 

 
cores sóbrias ou paleta de cores restrita, sem relação (ou com pouca relação) com a temática 
da história 

 cores sóbrias ou paleta de cores restrita, alinhada à temática da história 

 cores vivas, alinhadas à temática da história 

 tons pastel ou aquarelados 

 
Recursos de áudio 
 

Sobre o recurso 'read aloud': 

 o destaque no texto é feito por letra 

x o destaque no texto é feito por palavra 

 o destaque no texto é feito por frase 

 o destaque no texto é feito por bloco de texto 

 há recurso de ‘read aloud’, mas sem destaque simultâneo no texto 

 não há recurso de 'read aloud'  

 
Há um player próprio do livro para controlar/pausar a narração em voz alta, ou 
apenas os comandos padrão do iPad (controle de volume e o botão “parar 
leitura”)? Descreva. 

Não, apenas os comandos padrão do iPad. 

 

O livro dispõe de músicas? Em que momento elas aparecem no livro? São iniciadas 
automaticamente ou sob o comando do leitor? 

Sim. São músicas instrumentais que surgem como pano de fundo na narração. São iniciadas 
automaticamente, quando o recurso de ‘read aloud’ está ativado. 

 
Recursos de animação 
 

O livro dispõe de animações?  Não. 

 

As animações iniciam-se automaticamente ao virar a página ou devem ser 
‘iniciadas’ pelo usuário, por meio de toque? Em sendo ‘iniciadas’ pelo usuário, há 
alguma indicação ou dica para encontrá-las? 

Não há animações. 

 

O livro dispõe de conteúdo em vídeo? Sim. 
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O conteúdo em vídeo é apresentado à parte ou divide o espaço da página com 
outros conteúdos? Ele repete as informações do texto e das ilustrações ou 
acrescenta novas informações à leitura? A linguagem visual adotada é a mesma do 
restante da publicação?  

O vídeo fica em página exclusiva, após o final da narrativa. Ele repete toda a história lida, com 
mais riqueza de detalhes. A linguagem visual é a mesma do restante do livro. 

 
Projeto gráfico 
 

Qual o tipo de diagramação predominante (de acordo com a tipificação proposta 
por Linden, 2011)? 

x associação  conjunção 

 dissociação  compartimentação 

 

Há variação entre os tipos de diagramação de página a página? Não. 

 

Há algum tipo de recurso/detalhe especial utilizado na diagramação? 

Não. 

 

Há indicação de numeração de página? Não. 

 

Como é a tipografia do livro? 

 serifada  estilo à mão livre 

x sem serifas  outro 

 

A tipografia conta com caracteres infantis? Não. 

 

A composição tipográfica conta com: 

x caixa alta, exclusivamente  caixa alta e caixa baixa 

 caixa baixa, exclusivamente   

 
O alinhamento do texto é: 

x à esquerda  justificado 

 à direita  varia de página a página 

 centralizado  irregular, integrado à imagem 

 

O tamanho da tipografia, conforme os parâmetros da bibliografia, é: 

x pequeno  adequado  grande 

 

Há grifos ao longo do texto? Em caso afirmativo, são do tipo: 

 itálico  caixa alta 

 bold  variação de família tipográfica 

 versalete  caracteres coloridos 

 sublinhado x não há grifos 
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O espaço entrelinhas utilizado na composição do texto é: 

x estreito / pequeno 
 

solto / grande  
adequado, de acordo com os 
parâmetros da bibliografia 
específica 

 
A composição tipográfica, de modo geral, pela escolha da família tipográfica, 
espaçamento entrelinhas, alinhamento etc.: 

 parece facilitar a leitura junto ao público alvo 

x parece dificultar a leitura junto ao público alvo 

 é neutra – não facilita e nem dificulta a leitura junto ao público alvo 

 
Ilustração 
 

Qual o estilo da ilustração? 

Ilustração tradicional, com traçado livre. Pintura digital. 

 

Ilustração e texto estão: 

 bastante integrados na diagramação do livro (a ilustração encontra-se próxima e conectada 
espacialmente ao conteúdo textual a que se refere) 

 
relativamente integrados na diagramação do livro (entende-se facilmente a que ilustração 
determinado bloco de texto se refere, mesmo que não estejam tão próximos espacialmente) 

x 
pouco integrados na diagramação do livro (a ilustração encontra-se afastada e pouco 
conectada espacialmente ao conteúdo textual a que se refere) 

 

As ilustrações no livro repetem a informação textual ou a complementam? 

Repetem. 

 
Interatividade 
 

O livro dispõe de recursos interativos? Quais? 

Apenas os já referidos leitura em voz alta e passagem automática de páginas. Há um vídeo no 
final da narrativa. 
 
Por meio dos recursos interativos, a criança pode ler a obra de forma não-linear? 
De que forma isso influencia a experiência com o livro? 

Não há essa possibilidade. 

 
Aspectos gerais finais 
 

Observa-se algum tipo de erro ao ler o livro? Qual? 

Sim – a reprodução do vídeo eventualmente falha quando seleciona-se a opção de visualização 
em tela cheia, dependendo de quantos outros aplicativos estiverem abertos simultaneamente no 
iPad. 
 

Há uma contracapa? Em caso afirmativo, que elementos a compõe? 

Sim, com material promocional da editora. Há, também, a contracapa padrão do iBooks. 

	


