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Resumo 

 
Este artigo aborda o design editorial no contexto da produção de livros digitais 
interativos. Adotou-se um método prospectivo, com foco em entrevista semi-
estruturada, realizada com profissionais responsáveis pela produção digital do livro "A 
menina do narizinho arrebitado", de autoria de Monteiro Lobato, disponibilizada em 
forma de aplicativo eletrônico para acesso em computadores tablet. A pesquisa busca 
contribuir para uma melhor compreensão sobre a atuação dos profissionais envolvidos 
na produção de um livro digital interativo. Os resultados destacam aspectos referentes à 
criação do projeto gráfico, ilustração, diagramação e programação digital, bem como 
indicações das funções exercidas pelos profissionais no contexto dos projetos de design 
do livro digital interativo. 
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Introdução 

 

 O surgimento de novos dispositivos eletrônicos, como tablets
4 e eReaders

5, 

trouxe ao universo do livro novas possibilidades de leitura, ricas em recursos de 

interação. Ao clicar na interface de um livro digital disponível em dispositivos com tela 

sensível ao toque, por exemplo, o usuário pode conduzir ações que vão desde um 

simples virar de páginas até a movimentação das personagens na obra. Ressaltam-se 

ainda, os elementos multimidiáticos que também podem se fazer presentes. O uso de 

som, vídeo e animações são característicos de livros onde o envolvimento do leitor 

ultrapassa os limites do texto escrito. 

                                                 
1 Trabalho apresentado no DT05 - Comunicação Multimídia do XIII Congresso de Ciências da Comunicação na 
Região Sul realizado de 31 de maio a 2 de junho de 2012.  
2 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Design e Expressão Gráfica da UFSC, e-mail: 
alexsandro@unochapeco.edu.br 
3 Orientadora da pesquisa, doutora em Engenharia da Produção pela UFSC e professora do Programa de Pós-
Graduação em Design e Expressão Gráfica da UFSC, e-mail: bere@floripa.com.br 
4 Tablets podem ser definidos como computadores móveis em formato de tabuletas com telas sensíveis ao toque, 
interação por gestos e conexão sem fio à Internet. (AGNER, 2011). 
5 eReaders são dispositivos com formato similar aos tablets, mas que são dedicados exclusivamente à leitura de 
textos. (PROCÓPIO, 2010). 
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 Neste cenário surge a busca por profissionais que possam atender as 

necessidades do mercado editorial e fazer usos dessas novas tecnologias. Se insere aqui 

a discussão de quem é esse profissional, quais são suas características, suas 

competências e, também, quais são as perspectivas para essa nova área de atuação. 

 Segundo Rodrigues (2011), "O designer de eBooks está se tornando uma nova 

profissão. Nos Estados Unidos é uma profissão extremamente necessária. No Brasil é 

algo que possivelmente venha a ser solicitado em breve." 

 Diante dessa preocupação com o futuro dos profissionais da área de produção 

editorial do livro, buscou-se neste artigo, inicialmente explorar aspectos conceituais 

sobre o livro digital e os recursos de interação e, em seguida, apresentar a análise de 

uma entrevista realizada com a equipe de desenvolvimento do livro digital "A menina 

do narizinho arrebitado". O objetivo principal da entrevista foi de compreender melhor 

o cenário do livro digital interativo, por meio de perguntas direcionadas às etapas de 

produção da obra e a relação entre os agentes responsáveis pela construção do projeto 

de design do livro. 

  

O livro digital interativo 

 

 Atualmente o livro digital encontra-se em uma fase não somente de aceitação do 

público, mas também de avaliação e adaptação das formas de produção e distribuição do 

conteúdo.  

 O que se percebe é uma crescente oferta tanto de dispositivos eletrônicos quanto 

de aplicativos de leitura destinados a execução dos formatos digitais dos livros. Esses 

aplicativos são softwares que reconhecem a extensão do formato em que o livro foi 

editado e finalizado.  

 Desta forma, percebe-se que não há um padrão editorial para o livro digital. 

Como existem diversas plataformas de leitura, o livro eletrônico precisa ser criado de 

forma a ser reproduzido no maior número de aplicativos e dispositivos possíveis.  

 Para atender a essa necessidade, o International Digital Publishing Fórum 

(IDPF)6, desenvolveu o formato EPUB, construído com base na linguagem de 

programação XHTML, permitindo com que a leitura possa ser feita em qualquer sistema 

operacional, sendo interoperável entre diferentes dispositivos e aplicativos de leitura. 

                                                 
6 O IDPF é composto por um grupo internacional de profissionais do meio editorial que promovem o 
desenvolvimento de aplicativos de editoração eletrônica e produtos que beneficiam os criadores de conteúdo, 
fabricantes de sistemas e os público consumidor.  
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Procópio (2010, p. 139), comenta que “o formato mais convergente, mais 

padrão, apesar de algumas questões, sem dúvida alguma, é o formato EPUB.” 

Entretanto, quando se fala em livro digital interativo, apesar do formato EPUB ter sido 

recentemente adaptado, em sua versão 3.0, para incorporar recursos de áudio, vídeo e 

animação, mesmo assim, a produção das interações nesse formato ainda precisa ser 

melhor explorada e os softwares leitores também necessitam de ajustes para reconhecer 

esses recursos. 

A maior parte dos livros digitais que apresentam atualmente recursos avançados 

de interação são os livros construídos em forma de aplicativos e direcionados para uma 

plataforma específica de leitura.  

 Livros como este requerem um alto investimento e uma equipe de profissionais 

especializada que possa atuar nas mais diversas áreas que envolvem a produção de um 

livro digital interativo, a saber: criação do projeto gráfico, ilustração, diagramação, 

animação, programação digital, etc. É uma gama de atividades que requer uma ampla 

equipe de profissionais especializados, cada um em uma área específica, unindo 

esforços para a construção de interações com qualidade.  

 Entretanto, em muitas editoras, na ausência dessa ampla equipe, muitos 

designers acabam assumindo o papel de programadores para conseguirem assim, 

também ingressar na produção dos livros digitais. Isso faz com que profissionais até 

então ligados apenas ao meio impresso, passem a buscar cursos de especialização na 

área de programação digital. Uma mudança que faz com que surjam novos 

profissionais, os designers de livros digitais. 

 Segundo Rodrigues (2011) "Quem faz parte dessa profissão são aqueles que 

estão no mercado editorial e passam a se voltar para as linguagens CSS, HTML ou 

então os web designers que passam a entender um pouco mais do mercado editorial." 

 E neste contexto há dois públicos potenciais para assumir a "vaga" desses novos 

profissionais, aqueles que já estão no mercado editorial e passam a se voltar para uma 

linguagem de programação, ou os próprios web designers que buscam compreender 

mais sobre o mercado editorial. 

 Rodrigues (2011) comenta que, 

 
Quem é web designer já tem um bom caminho andado, mas mesmo 
assim é preciso entender de workflow (fluxo de trabalho), de como 
funciona uma editora, de como é a publicação, de quais são as 
peculiaridades de um livro digital. Então, é importante se especializar, 
não basta só achar que sendo um web designer, já seja suficiente para 
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se fazer um livro digital. E para a pessoa que já trabalha no meio 
editorial e quer se especializar no livro digital, não basta simplesmente 
fazer um curso de CSS, XHTML, pois da mesma forma, existem as 
peculiaridades do livro digital que um curso de web pode não 
conseguir alcançar."  

 

 Pelas palavras de Rodrigues, percebe-se que o campo de atuação para esses 

novos profissionais está em aberto e que é preciso se especializar, principalmente pelo 

fato de estarmos diante de um cenário onde diversas mídias começam a se conectar 

estabelecendo uma nova linguagem para o livro, uma linguagem que Santaella (2007) 

define como hipermídia.  

 Para Santaella (2007, p. 4-5), "a linguagem da hipermídia se constitui no 

hipertexto fundido à multimídia".  Em vez de um fluxo linear de texto, como é próprio 

da linguagem verbal impressa, no livro digital a leitura pode ocorrer por caminhos 

distintos. 

 Segundo Machado (1997, apud SILVA, 2007, p. 25), 

 
[...] a hipermídia é um conjunto que compreende o hipertexto e apresenta 
imagens estáticas e dinâmicas, sons (músicas, trilhas, ruídos, sinais de 
advertência), animações, filmes texto. Enfim, é um campo em que se 
estabelece a inter-relação entre elementos resultantes de linguagens distintas. 

 

 Percebe-se que o livro digital, ao partir para o uso da linguagem hipermidiática, 

precisa buscar, no design, formas de estabelecer uma interação entre o usuário e a 

interface que sejam capazes de despertar o interesse pela leitura. 

 E é por este motivo que será muito importante para as editoras terem esses 

profissionais capacitados para desenvolverem recursos que propiciem bons níveis de 

interação. Segundo Rodrigues (2011),  

 
Por enquanto, o que está sendo feito é a terceirização dos serviços de 
editoração, contratando empresas que fazem isso. Mas se freelancers, 
pessoas que já trabalham com editoras, tiverem esse conhecimento 
para oferecer, é interessante, porque as editoras vão precisar disso. 
Será quase que obrigatório para as editoras terem esse tipo de 
profissional, então quanto mais os designers estiverem atualizados, 
mais as editoras vão poder confiar nos seus trabalhos.  

   

 De forma a compreender melhor este cenário focado nos profissionais 

envolvidos no processo de construção do livro digital interativo, buscou-se uma fonte de 

informação que pudesse demonstrar com detalhes a prática desenvolvida em um 

trabalho real. 
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 Para tanto, foi realizada uma entrevista com a equipe de produção do livro digital 

"A menina do narizinho arrebitado", reconhecido como o primeiro livro digital interativo 

produzido no Brasil7. A obra, de autoria de Monteiro Lobato, publicada originalmente em 

papel no ano de 19208, ganhou destaque na Bienal do Livro de 2010, a ser apresentada 

para o público em aparelho tablet e com inúmeras possibilidades de interação.  

 

Figura 1. Capa do livro digital "A menina do narizinho arrebitado" 

 

Fonte: Lobato (2011, capa). 
 

Procedimentos metodológicos 

 

 A entrevista sobre a atuação dos profissionais envolvidos na construção do livro 

digital "A menina do narizinho arrebitado" foi realizada no dia 15 de dezembro de 2011, 

nas dependências do escritório da empresa produtora do livro, a Lab360, na cidade de 

São Paulo (SP). 

 A empresa, especializada na área de desenvolvimento de software de diversas 

complexidades, vem atuando, recentemente, na criação de produtos editoriais interativos 
                                                 
7 Informação disponível em: <http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2010/08/livro-de-monteiro-lobato-e-primeira-
publicacao-interativa-do-ipad-no-brasil.html>. Acesso em: 20 ago. 2010. 
8  Informação disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/livrariadafolha/721905-data-do-dia-nacional-do-livro-
infantil-e-homenagem-a-monteiro-lobato.shtml>. Acesso em: 19 abr. 2012. 

http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2010/08/livro-de-monteiro-lobato-e-primeira-publicacao-interativa-do-ipad-no-brasil.html
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2010/08/livro-de-monteiro-lobato-e-primeira-publicacao-interativa-do-ipad-no-brasil.html
http://www1.folha.uol.com.br/livrariadafolha/721905-data-do-dia-nacional-do-livro-infantil-e-homenagem-a-monteiro-lobato.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/livrariadafolha/721905-data-do-dia-nacional-do-livro-infantil-e-homenagem-a-monteiro-lobato.shtml
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para execução em dispositivos tablet. Seu foco é direcionado, mais especificamente, à 

criação de livros e revistas em formato de aplicativos. 

 A entrevista, contou com a participação de um pesquisador, responsável pela 

elaboração e condução das perguntas e com dois profissionais da empresa, sendo um da 

área de gerenciamento de marketing e outro especializado na área de programação 

digital. 

 As perguntas da entrevista foram organizadas em dois principais focos, a saber: 

atuação dos profissionais no contexto do projeto; e a criação do projeto gráfico visual 

em si.  

 

O projeto gráfico do livro digital "A menina do narizinho arrebitado” 

 

 A partir da entrevista realizada observou-se que as principais etapas do projeto 

foram: o briefing com a editora solicitante do serviço, a qual se caracterizou como 

cliente nesse processo; a conceituação do projeto; e o desenvolvimento do design 

gráfico e de interação (ilustração, diagramação e programação digital). 

 Quanto questionada sobre a coleta de informações para elaboração do projeto de 

design que seria adotado no livro, a gerente de marketing comentou que inicialmente 

houve uma reunião de pauta junto à editora. Nesta reunião, onde o briefing foi 

construído, também ficaram decididas todas as interações que seriam utilizadas no 

projeto.  

 Segundo a entrevistada, as propostas de animação foram criadas em conjunto 

pela editora e pela produtora do conteúdo digital. Na reunião foram discutidas as 

intervenções que seriam feitas e o exato local onde deveriam ser inseridas, definindo-se 

assim o conceito do projeto. A partir daí foi contratado um ilustrador que ficou 

responsável pelos desenhos dos cenários e das personagens da obra. 

 Como o ilustrador poderia demorar para colorir as imagens, primeiro ele 

mandava as figuras em forma de desenho sem preenchimento de cor para dar início no 

desenvolvimento do projeto. Assim que as imagens chegavam na produtora, a 

profissional de design dava início no recorte das imagens, sendo que muitas vezes, esses 

recortes, ainda em forma de desenho, eram utilizados para se iniciar o trabalho de 

programação digital. Desta forma não se perdia tempo de produção. Quando as 

ilustrações chegavam coloridas e finalizadas na produtora efetuava então, apenas a 
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substituição da imagem, agilizando assim a etapa de desenvolvimento do design gráfico 

e das interações. 

 Para exemplificar uma das interações do livro, a entrevistada comenta sobre uma 

parte específica da história, onde o texto sugere que você tem que bater três vezes no 

gongo para que um destacamento de grilos fardados aparecessem na cena.  

  

Figura 2. Página interativa do livro digital “A menina do narizinho arrebitado” 

 

Fonte: Lobato (2011, p. 15). 
 

 Segundo a profissional, os grilos só aparecem se de fato o usuário bater as três 

vezes na ilustração do gongo. Se bater só uma vez, o gongo até vai soar, mas não vai 

aparecer os soldadinhos de grilos que menciona no texto. Segundo ela as interações 

estão todas interligadas com o texto e é de acordo com o desenrolar da história que as 

interações vão surgindo. 

 Ao ser questionada sobre a definição da quantidade de informações que deve 

constar em cada página, a entrevistada comenta que isso depende da negociação com a 

editora. No caso do livro "A menina do narizinho arrebitado", quem definiu a 

diagramação do texto nas páginas foi a própria produtora. Entretanto, ao dar essa 
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resposta, a gerente de marketing cita um outro livro digital, também de produção da 

Lab360, intitulada "A turma do infinito" e feito em parceria com outra editora. Segundo 

ela, em "A turma do infinito", o trabalho apresentou um processo de diagramação 

diferente, onde o texto e as imagens se complementam ainda mais e as decisões de 

quanto texto inserir em cada página foi uma decisão em conjunto com a editora. 

   
Figura 3. Página interativa do livro digital “A turma do infinito” 

 

Fonte: Raí; Limpens (2011, p. 5). 

   

 Junto a essas decisões de diagramação e layout também eram definidos os 

prazos de produção do material. De acordo com a entrevistada, o prazo é uma questão 

combinada com a editora. Na verdade é um acordo e depende muito da complexidade 

do material e da data de lançamento da obra. O livro "A menina do narizinho 

arrebitado", por exemplo, tinha um prazo muito curto para ser produzido, pois deveria 

estar disponível para visualização no dispositivo tablet durante a Bienal do Livro de São 

Paulo de 2010 e a solicitação foi feita poucos meses antes. Então entre a aprovação do 

projeto e a Bienal havia um prazo muito curto e que não poderia ser extrapolado, porque 

havia uma data definida e não poderia ultrapassar esse período.  

 Nas perguntas mais relacionadas à programação digital da obra, o profissional 

responsável por esta parte de execução do projeto comenta que o livro foi construído 
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para ser disponibilizado no tablet iPad, sendo este um dos vários dispositivos desse 

gênero disponíveis no mercado9. 

 Para fazer as animações com base no movimento do tablet, o entrevistado 

comentou que foi utilizado o recurso de acelerômetro, que faz com que os elementos 

gráficos que estiverem programados com essa função sejam redirecionados de um lado 

para o outro do dispositivo conforme o manuseio do usuário.  

 Para finalizar o questionamento sobre a etapa de construção do projeto gráfico 

do livro digital "A menina do narizinho arrebitado", foi perguntado se eles tiveram 

inspiração em algum livro referência para determinar quais as interações que seriam 

possíveis de serem feitas. Para esta pergunta a gerente de marketing informou que o 

primeiro livro digital interativo que eles tiveram contato foi o "Alice in Wonderland". 

Ao comentar sobre o livro, a entrevistada diz que não teve tanta influência na criação do 

projeto gráfico do "A menina do narizinho arrebitado". Segundo ela, no livro produzido 

pela Lab360, a criação foi bem própria da empresa. Entretanto, algumas interações que 

eles viram no "Alice in Wonderlan" foram discutidas como possibilidade de adaptação.  

 

Figura 3. Páginas interativas do livro “Alice in Wonderland”. 

 

Fonte: Carroll (2010, p. 2; 13). 

                                                 
9 Segundo o entrevistado, devido as especificidades desse tablet, o livro precisou ser programado no software Xcode, 
que é o software proprietário da marca de fabricação do aparelho iPad, tendo como linguagem de programação a 
linguagem Objective-C. Inicialmente foi desenvolvido para o sistema operacional iOS 4, sendo adaptado 
posteriormente para a versão iOS 5. 
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A atuação dos profissionais no contexto do projeto 

 

 Segundo os entrevistados, a formação de uma equipe multidisciplinar é 

fundamental para a execução de um projeto de design em livros digitais interativos. Por 

envolver áreas de editoração de textos, composição de layouts, ilustração e programação 

digital, vários são os profissionais envolvidos nesse contexto, cada um com suas 

especificidades técnicas. Entretanto, por terem como foco a produção do conteúdo 

digital, a empresa estabelece o diálogo com essa gama de profissionais por meio do 

contato direto com as editoras, as quais se responsabilizam pela contratação de 

terceirizados. No caso do livro "A menina do narizinho arrebitado", por exemplo, o 

contato com o ilustrador era feito diretamente com a produtora, porém a contratação e 

as negociações burocráticas eram ligadas à editora que contratou o serviço de ilustração. 

 Ao serem questionados se havia profissionais do meio editorial atuando na 

empresa, os entrevistados comentaram que não, mas que os profissionais das próprias 

editoras ficam envolvidos no processo de construção do projeto. Segundo a gerente de 

marketing, são as editoras que decidem onde cada elemento, cada sugestão de design se 

adaptou melhor e, neste caso, a experiência do processo editorial do livro continua a 

cargo da editora e dos profissionais que nela atuam. 

 Em relação ao investimento empregado nos livros digitais interativos, os 

entrevistados destacaram que é um investimento considerável para o mercado editorial, 

mas que, quando bem construído, gera um impacto significativo para a imagem da 

editora. Segundo a entrevistada, há um conselho para demonstrar as potencialidades de 

mercado de determinada obra. Para ela, a primeira versão ou primeiro capítulo do livro 

em formato de aplicativo interativo deve ser disponibilizado ao público de forma 

gratuita para despertar o interesse.  

 Para a gerente de marketing, o mercado de livros digitais ainda está crescendo e 

há várias formas de se disponibilizar o conteúdo. Vai depender da escolha da editora, 

sendo que algumas adotam plataformas internas, como forma de um quiosque virtual, 

onde dispõem seus próprios livros. Outras já optam por inseri-los junto a obras de outras 

editoras na loja virtual da fabricante do dispositivo eletrônico. 

 Finalizando a entrevista, os profissionais foram questionados sobre a motivação 

profissional despertada diante desse novo mercado. Mais especificamente na área de 

programação do livro digital, o entrevistado relatou que a chegada dos tablets propiciou 

uma mudança no mercado do livro digital e que isso foi realmente algo bem motivador 
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para quem trabalha com novas tecnologias, mas que é uma área que ainda tem muito 

para ser explorada. Segundo o profissional de programação digital, tem muita novidade 

vindo por aí e o livro digital apresenta um grande potencial pra uso das inúmeras 

possibilidades de interação que essa área tem a oferecer. 

 Com base nas repostas fornecidas pelos entrevistados sobre as questões 

relacionadas tanto à construção do projeto gráfico, quanto da atuação dos profissionais 

no contexto do design do projeto do livro "A menina do narizinho arrebitado", é 

possível estabelecer um roteiro de projeto visual.  

 

Figura 4. Roteiro de projeto de design para o livro "A menina do narizinho arrebitado". 

 

Fonte: Elaboração dos autores (2012). 
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Esse roteiro serve como um modelo para a construção do projeto de design 

gráfico de livros digitais produzidos em forma de aplicativos interativos. O esquema 

levou em consideração o projeto de um livro onde o cliente é representado pela editora e 

não pelo autor da obra. 

 

Considerações finais 

 

 A medida que os livros digitais vão ganhando mais visibilidade no meio 

editorial, novas formas de apresentação do conteúdo dos livros também vão sendo 

exploradas com o objetivo de aproximar mais o público geral para o ato da leitura. Os 

recursos interativos trazem novas possibilidades de conquistar novos leitores e até 

mesmo de envolver, de forma diferenciada, os que já estão habituados ao livro em seu 

formato tradicional. Mas para isso é preciso que os projetos de design dos livros 

interativos sejam construídos de forma a proporcionar um satisfatório nível de interação 

com o usuário. Tanto o projeto visual quanto de interação devem ser, ao mesmo tempo, 

estimulantes e intuitivos. O usuário precisa se sentir no comando da interação, e a 

interface  deve surpreender o usuário por meio da qualidade do design nela empregado. 

 Diante deste estudo prospectivo , pode-se perceber que o livro "A menina do 

narizinho arrebitado" vai de encontro com uma proposta de projeto de design construído 

de forma a explorar os elementos de interação, trazendo em sua estrutura um projeto 

rico em ilustrações e animações. 

 A análise da entrevista concedida pelos profissionais da empresa Lab360 

serviram como um modelo para compreensão de como podem ser estruturada as etapas 

de desenvolvimento do projeto gráfico de um livro digital com recursos interativos, 

explorando ainda a atuação dos profissionais envolvidos no contexto do projeto. 

 Este estudo serve de base para que futuros profissionais da área possam perceber 

as dimensões e perspectivas desse novo mercado editorial que vai exigir não somente 

uma adequação do público para as obras interativas, mas também uma adequação do 

perfil de muitos profissionais envolvidos nesse meio, principalmente dos designers e 

programadores que precisarão transitar entre o conhecimento do meio editorial e da 

prática de programação para desenvolvimento de aplicativos digitais interativos. 
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