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RESUMO 

 

A proposta desta dissertação é relacionar os entendimentos que possuímos sobre 

livro, leitura e narrativa ao cenário do livro digital, levando em consideração a 

arquitetura da informação frente aos recursos de animação, áudio, imagem, interação, 

som e vídeo permitidos pelos suportes dos livros digitais: os dispositivos eletrônicos. 

Como recorte da temática, a abordagem está voltada, especificamente, aos livros 

digitais infantis, por serem os mais propícios à utilização dos recursos multimidiáticos. 

Para tanto, apresentamos relativizações a respeito da dualidade dos suportes de livros 

digitais/impressos; discutimos sobre a possibilidade de modificações na estrutura 

linear das narrativas; e refletimos sobre a forma pela qual a leitura em tela pode 

influenciar na maneira que o leitor depreende e recebe o conteúdo. Somados a tais 

entendimentos, abordamos questões relacionadas à produção e à utilização dos livros 

digitais infantis, que nos permitiram concluir o quão experimental e incipiente são as 

suas produções e adoções, respectivamente, embora estejam em expansão e sejam de 

qualidade. 

 

Palavras-chave: livro digital. livro digital infantil. leitor imersivo. narrativa de 

hipermídia. suporte eletrônico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The intention in this thesis is to relate our understanding about book, reading and 

narrative to the digital book scenario, taking into account the information organization 

regarding the animation resources, audio, image, interaction, sound and videos 

allowed by the digital book’s support: the electronical devices. As a piece of thematic, 

the approach regards, specifically, the infantile digital books, for being the ones more 

inclined to the use of the media resource. Therefore, relativizations regarding the 

duality of the digital/printed book’s supports are presented; the possibility of 

modifications in the liner structure of the books is discussed, and a reflection about the 

way the screen reading may shape the reader’s apprehension and reception of the 

content is provided. Altogether, to this understanding, matters related to the 

production and utilization of the infantile digital books are approached. Matters that 

allowed the conclusion of how experimental and incipient are the production and use 

of these books, respectively, even they being in a great expansion and of good quality. 

 

Key words: digital book. infantile digital book. immersive reader. hypermedia 

narrative. electronical devices. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ao que eu saiba, nunca se inventou meio mais eficiente de 

transportar a informação. Até o computador, com todos os seus 

gigabytes, tem que ser conectado. Não há esse problema com o livro. 

Repito. O livro é como a roda. Uma vez que você o inventou, não pode 

ir mais longe.                                                                  (ECO, 2010, p. 106) 

 

 Quando o assunto é livro, será mesmo que não podemos ir mais longe? Seria o livro 

tão completo a ponto de não serem necessários avanços? Esta dissertação dialoga com a 

epígrafe de Eco (2010), na medida em que traz reflexões justamente sobre os livros digitais, 

considerados como “sucessores” dos livros impressos. O autor acredita que o livro impresso, 

tal como conhecemos, não precisa de qualquer tipo de desenvolvimento, visto que, no seu 

formato, desempenha bem sua função: a disseminação da informação e do conhecimento. 

 O homem, na verdade, sempre buscou uma forma de eternizar o conhecimento 

adquirido, motivo que o levou a desenvolver a oralidade e a escrita. No entanto, fez-se 

necessário registrá-lo, por meio de suportes que guardariam a memória humana, e 

possibilitariam sua posterior recuperação. Assim, 

 

O inventor das primeiras tabuletas escritas deve ter percebido as vantagens 

que essas peças de argila ofereciam sobre manter a memória no cérebro: 

primeiro, a quantidade de informação armazenável nas tabuletas era 

infinita – podiam-se produzir tabuletas ad infinitum, ao passo que a 

capacidade de lembrança do cérebro é limitada; segundo, para recuperar a 

informação as tabuletas não exigiam a presença de quem guardava a 

lembrança. De repente, algo intangível – um número, uma notícia, um 

pensamento, uma ordem – podia ser obtido sem a presença física do 

mensageiro; magicamente, podia ser imaginado, anotado e passado 

adiante através do espaço e do tempo. (MANGUEL, 1997, p. 207) 

 

 As diferentes tentativas e formas de corporificar a informação obtida passam, então, 

a influenciar no comportamento e na competência informacional do indivíduo, que não só é 

histórico, como habitante de um mundo em constante transformação. No que diz respeito à 

forma de lidar com a apreensão do conhecimento, é possível verificarmos que, atualmente, 

as mudanças ocorridas na oralidade e na escrita foram desencadeadas pelo advento da 
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informática e tiveram como resultado a emergência de uma sociedade pautada pela 

tecnologia da informação, na qual o ser humano se vê completamente absorvido. 

 Silva, Rabello e Ribeiro (2009), apoiadas nas ideias de Lévy (1993), apresentam três 

polos de conhecimento do ser humano, os quais refletem a forma que o homem encontrou 

de externalizar e materializar a informação depreendida de sua própria realidade: 

 

As relações estabelecidas entre o homem, a oralidade, a escrita e a 

informática podem ser entendidas através dos momentos históricos 

fundamentados no espírito humano e nas formas de apreensão da 

realidade, como pontua Pierre Lévy (1993). Este espírito encontra-se 

dividido em três polos do conhecimento, caracterizados de acordo com as 

formas de registro e conservação daquilo que o homem apreende do 

mundo: o polo da oralidade, o polo da escrita e o polo informático-

mediático. (SILVA, RABELLO, RIBEIRO, 2009, p. 53) 

 

Ao explorar um pouco mais o tema, as autoras explicam que a oralidade transmitia 

narrativas e assim se desenvolvia uma inteligência ligada à memória auditiva; já a escrita foi 

a responsável pelo desenvolvimento da leitura. Para que a leitura ocorresse, porém, era 

necessário algum tipo de suporte da escrita, que também se modificou ao longo do tempo, 

por isso, 

 

[...] o aparecimento do livro está ligado aos suportes da escrita. Desde as 

pictografias rupestres até o invento de Gutenberg, no século XV, o homem 

utilizou diversos suportes para se comunicar através da escrita: pedra, 

mármore, argila, cobre, bambu, madeira, seda, cera, papiro, tecido, couro, 

ossos e ferro, até a utilização do papel. (SILVA, RABELLO, RIBEIRO, 2009, p. 

53) 

 

Nesse sentido, verificamos que os suportes da escrita foram modificados no intuito 

de melhorar as experiências de leitura; e até pouco tempo, o livro impresso havia se 

consolidado como a melhor das estruturas. Contudo, de acordo com os polos de Lévy (1993), 

entendemos que, após nos ancorarmos nos marcos da oralidade e da escrita, chegamos ao 

polo informático-mediático, e com este recebemos uma nova maneira de conceber a leitura: 

a forma digital. 

 A era da tecnologia da informação nos trouxe, portanto, um novo suporte, o 

eletrônico, que, assim como todos os outros acima mencionados, pode influenciar 

diretamente nos processos cognitivos de leitura, bem como na forma que os leitores 
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recebem e interagem com os textos, até porque “cada forma, cada suporte, cada estrutura 

da transmissão e da recepção da escrita afeta profundamente os seus possíveis usos e 

interpretações”. (CHARTIER, 1998b, p. 10) 

No entanto, o surgimento dos dispositivos eletrônicos para leitura digital parece ser 

uma ruptura maior que as demais, pois eles não só permitem a utilização de mais recursos 

gráficos, sonoros e visuais, como desmaterializam a concepção que se tinha do livro. Chartier 

(1998b) reforça este argumento ao comentar a dissociação de um livro digital à imagem que 

construímos do livro como objeto:  

 

A revolução do texto eletrônico será ela também uma revolução da leitura. 

Ler sobre uma tela não é ler um códex. Se abre [sic] possibilidades novas e 

imensas, a representação eletrônica dos textos modifica totalmente a sua 

condição: ela substitui a materialidade do livro pela imaterialidade de 

textos sem lugar específico; às relações de contiguidade estabelecidas no 

objeto impresso ela opõe a livre composição de fragmentos 

indefinidamente manipuláveis; à captura imediata da totalidade da obra, 

tornada visível pelo objeto que a contém, ela faz suceder a navegação de 

longo curso entre arquipélagos textuais sem margens nem limites. Essas 

mutações comandam, inevitavelmente, imperativamente, novas maneiras 

de ler, novas relações com a escrita, novas técnicas intelectuais. (CHARTIER, 

1998b, p. 100-101) 

 

 “Imaterialidade”, “fragmentos” e “indefinidamente manipuláveis” são palavras que 

soam “estranhas” se ligadas à maneira de como percebemos o livro impresso. Todavia, se 

transportadas para o novo ambiente do livro digital, passam a ser vistas como oportunidades 

de inovação e porta de entrada para novas experimentações de leitura.  

 Cunha (2008) percebe o livro digital como um suporte propício a uma nova forma de 

apresentar a literatura e, consequentemente, a leitura: 

 

A literatura, como toda manifestação de arte, é produzida por meios que 

são históricos. Assim, em seus primórdios era indissociável da voz, da 

música; com a invenção da escrita, legitima-se como arte das letras e com o 

advento dos meios técnicos de impressão, ganha visualidade e passa a 

explorar os tipos gráficos para a criação de sentidos; convoca para seu 

nicho de criação a imagem e, hoje, com as novas tecnologias 

hipermidiáticas, encontra terreno fértil para outras experimentações. 

(CUNHA, 2008, p. 52) 
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São justamente essas experimentações citadas por Cunha (2008) que delineiam o 

objeto deste estudo: os livros digitais infantis, pois, dentro da temática de livro e leitura e, 

de acordo com a autora, são os que melhor podem explorar seus respectivos conteúdos 

frente aos recursos de multimídia possibilitados pelos suportes eletrônicos, visto que 

 

Estamos vivendo uma revolução da informação, da comunicação e do 

conhecimento sem precedentes, em especial, se atentarmos para a 

velocidade das transformações históricas. Numa zona fronteiriça da 

formação do homem deste milênio, boa parte da literatura para crianças e 

jovens apresenta novos modos construtivos, pela inserção de novas 

tecnologias na produção, recepção e consumo, pela hibridização de 

linguagens verbais, visuais e sonoras, bem como pela inserção de 

motivações de caráter cultural mais amplo como a consciência de uma 

complexidade cada vez maior do pensamento e da vida, pela descoberta do 

comportamento instável e caótico do universo. (CUNHA, 2008, p. 49) 

 

Contudo, o fato de o livro digital infantil ser o mais propício à recepção dos recursos 

multimídias é dúbio, e apresenta dois lados. Por um lado, podemos entender o quão 

enriquecedor pode se tornar uma narrativa repleta de animações, imagens, interações, sons 

e vídeos. Por outro, há o risco de termos esses elementos presentes nos livros digitais 

infantis de maneira aleatória, supérflua, ou até mesmo em demasia, sem necessidade, o que 

ocasionaria um possível prejuízo ao caráter educativo, também característico dos livros 

infantis.  

Desse modo, os livros digitais infantis podem acabar assumindo mais características 

de outros gêneros como filmes e jogos do que dos próprios livros em si. É claro que os livros 

infantis não necessariamente precisam possuir valor literário, do mesmo modo que não são 

exclusivos do processo de aprendizagem, mas, se são livros, precisam manter íntegra a 

leitura, fato que pode não ocorrer se a produção dos livros digitais infantis não levar em 

conta a dosagem dos recursos possibilitados pelos dispositivos eletrônicos. 

Essa é a problemática que aprofundaremos nesta pesquisa, visto que os livros podem 

ser uma das principais fontes de informação das crianças, somados ao contato que a atual 

geração e as que estão por vir possuem e possuirão com os meios eletrônicos. De que 

maneira a informação é disponibilizada, ofertada e trabalhada nos livros digitais infantis, 

para que seja de fato transformada em conhecimento? Indagações como essas se fazem 

necessárias porque, de acordo com Lévy (1993), a forma com que apreendemos o 
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conhecimento já está imbricada com a cultura digital. Portanto, entender como esse 

processo se dá, é permitir que novas formas de comunicação e conhecimento venham a 

lume, pois 

 

Ao analisar tudo aquilo que, em nossa forma de pensar, depende da 

oralidade, da escrita e da impressão, descobriremos que apreendemos o 

conhecimento por simulação, típico da cultura informática, com os critérios 

e os reflexos mentais ligados às tecnologias intelectuais anteriores. Colocar 

em perspectiva, relativizar as formas teóricas ou críticas de pensar que 

perdem terreno hoje, isto talvez facilite o indispensável trabalho de luto 

que permitirá abrirmo-nos a novas formas de comunicar e de conhecer. 

(LÉVY, 1993, p. 19) 

 

 E como salientado por Eco (2010), em epígrafe apresentada no início deste texto, o 

livro é o suporte que transporta a informação, se o suporte se modifica, a maneira com que 

ela é transportada e apreendida também poderá se modificar; apreensão que verificamos 

ser pertinente aos estudos com origem na Ciência da Informação. Para consolidar a 

assertiva, realizamos um levantamento bibliográfico no intuito de entender como a temática 

foi abordada nos últimos cinco anos. 

 Foram realizadas buscas de trabalhos apresentados nas reuniões da Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED) e no Encontro Nacional de 

Pesquisa em Ciência da Informação (ENANCIB), como também nas produções presentes na 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), na Base de Dados Referencial de 

Artigos de Periódicos em Ciência da Informação (BRAPCI) e na plataforma da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Os trabalhos recuperados na 

BRAPCI e no ENANCIB apresentam a preocupação da área com o novo formato de lidar com 

a informação, que agora pode ser advinda do suporte digital, permanecer armazenada em 

um ambiente virtual, e modificar as formas de comunicação e organização do conhecimento. 

 No entanto, a temática mostrou-se interdisciplinar, por ser constante nas produções 

da ANPED, da BDTD e da CAPES, trabalhadas à luz de reflexões com origem nas áreas de 

Design, Comunicação, Educação e Letras. Porém, dos cinquenta e três trabalhos 

recuperados, somente nove deles abordavam especificamente os livros digitais infantis, fato 

que corrobora a importância desta pesquisa, uma vez que livros digitais infantis também se 

constituem como fonte de informações para leitores iniciantes, e é “ao livro, à palavra 
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escrita, que atribuímos a maior responsabilidade na formação da consciência de mundo das 

crianças e jovens”. (COELHO, 2000, p. 15) 

Assim, é inevitável levantar o questionamento a respeito das novas maneiras de 

apreensão dos livros infantis, quando digitais, bem como sobre a forma com que eles são 

produzidos e recebidos. Estariam, então, os livros digitais infantis se afastando do que 

entendemos por livro e leitura? E mais, as informações contidas nos livros digitais infantis 

continuam passíveis de serem transformadas em conhecimento? Essas são as questões 

norteadoras que desenvolvemos nesta pesquisa. Além de, certamente, configurá-la como 

mais uma oportunidade de discutir livro e leitura, o que nunca é demais, pois 

 

Para quem compreende a leitura como uma habilidade essencial para o 

acesso ao conhecimento, à cultura e para uma formação plena e 

humanizada, conhecer essa realidade, seus reflexos sobre livro e leitura e o 

comportamento leitor da população, em especial das crianças e jovens, é 

fundamental para avaliar e identificar novos caminhos. (FAILLA, 2012, p. 24) 

 

 A citação de Failla (2012), somadas às ideias de Oliveira (2014), nos permitem, então, 

afirmar que o livro e a leitura possuem função social, uma vez que 

 

Bilhões de pessoas em todo o mundo, alfabetizadas ou não, estão afetadas 

pela palavra escrita. Crianças, jovens e adultos, estamos, todos, 

mergulhados em um mundo onde a escrita pulula e ocupa um papel central 

na vida política, econômica, cultural e social. Diante de tal quadro, saber ler 

e escrever, utilizar-se da linguagem escrita, torna-se, cada vez mais, 

condição indispensável ao pleno desenvolvimento da autonomia e da 

cidadania, nos mais diferentes contextos. (OLIVEIRA, 2014) 

 

 Portanto, a existência e a permanência do livro são importantes à viabilização da 

leitura, assim como dominá-la é necessário para que o homem possa, de alguma forma, 

estar inserido na sociedade, interagir e se comunicar. A origem do livro como “morada” do 

conhecimento está atrelada a uma demanda específica da sociedade que é informacional, 

porque percebe a informação como algo físico e histórico. Na perspectiva de Nascimento e 

Marteleto (2004), 

 

[...] a informação não é apenas uma ‘coisa’ a ser fisicamente observada, e 

sim historicamente construída, pois é ela que ‘dá forma a alguma coisa’, 

pode-se concluir que os sujeitos criam mecanismos informacionais 

(percepção, memória, imagem, etc.) para reconhecer, interpretar e 
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transmitir significados. Ou seja, agir. Como resultado, entende-se a 

informação, renascida do seu sentido ontológico, apenas se inserida dentro 

de seu contexto cultural e social, e não apenas causal ou natural. 

(NASCIMENTO, MARTELETO, 2004) 

 

 Se a informação pode ser assim compreendida, igualmente material e histórico será 

seu principal suporte, o livro, e um de seus usuários, o leitor. E como leitores estão 

diretamente ligados aos livros, é de se esperar que se um se modificar, o outro o 

acompanhará. Desde a época em que as informações foram colocadas em um suporte que 

permitiu a leitura, seja o papiro ou o códex, o livro, embora em constantes transformações, 

foi apreendido como um objeto em si.  

 No entanto, essa concepção começou a mudar a partir do momento em que seus 

leitores, por serem indivíduos históricos, passaram a estar inseridos em uma cultura digital. 

O conceito de cultura digital ainda não está fundamentado. Tem origem em Manevy a 

seguinte observação: 

 

Eu entendo cultura digital não como uma tecnologia, mas como um sistema 

de valores, de símbolos, de práticas e de atitudes. [...] Alguns tratam a 

cultura digital só como uma tecnologia, só como uma técnica, como uma 

novidade, esse conjunto de transformações da tecnologia que dos anos 70 

para cá vem transformando o mundo analógico neste mundo do bit, algo 

invisível, mágico, que o digital engendra. Agora, se pensarmos como cultura 

e não só como suporte, acredito que captamos a essência desta 

transformação, que é a cultura das redes, do compartilhamento, da criação 

coletiva, da convergência. São processos vivos de articulação, processos 

políticos, sociais, que impactam nosso modo de vida, de construção e de 

formulação. E que encontra no digital não um suporte, mas um modo de 

elaboração. (MANEVY, 2009, p. 37) 

 

No contexto do livro e da leitura, e embora ainda não seja absoluta, a cultura digital 

parece romper alguns paradigmas. As pinturas rupestres, o papiro, o códex e a brochura 

eram vistos como evoluções que culminaram no objeto livro, tecnologias que 

acompanharam o desenvolvimento natural da sociedade. Contudo, da brochura para o livro 

digital ocorre certa ruptura de continuidade, pois o suporte do texto e sua recepção são 

bastante modificados, porque 

 

A revolução de nosso presente é mais importante do que a de Gutenberg. 

Ela não somente modifica a técnica de reprodução do texto, mas também 
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as estruturas e as próprias formas do suporte que o comunica aos seus 

leitores. O livro impresso foi, até hoje, o herdeiro do manuscrito: por sua 

organização em cadernos, pela hierarquia dos formatos – do libro da banco 

ao libellus -, pelos auxílios de leitura: correspondências, índex, sumários, 

etc. Com a tela, substituta do códex, a transformação é mais radical, pois 

são os modos de organização, de estruturação, de consulta ao suporte do 

escrito que se modificaram. (CHARTIER, 1998b, p. 97-98) 

 

É válido ressaltar que a tecnologia esteve presente nas transposições de suporte do 

livro, ou seja, ela não é característica única dos livros digitais, até porque, de acordo com 

Castells (1999), a tecnologia seria a ação que nos permite fazer as coisas de uma forma mais 

facilmente reproduzível: “Como tecnologia, entendo, em linha direta com Harvey Brooks e 

Daniel Bell, o ‘uso de conhecimentos' científicos para especificar as vias de se fazerem as 

coisas de uma maneira reproduzível”. (CASTELLS, 1999, p. 49) De forma semelhante, tem-se 

o que ocorreu com as etapas de desenvolvimento do livro, até a prensa de Gutenberg.  

Ao dialogar com a evolução “mais radical” daquela que Chartier (1998b) percebe nos 

livros digitais, Bauman (1998) também explica o papel da tecnologia na sociedade, que, 

recebida como continuidade não provoca grandes impactos, mas vista como mudança, sim, 

ou seja, 

 

Nenhum ato humano é uma imitação completa e exata, cópia fiel, 

reprodução precisa de um modelo ou papel redigido de antemão. (Nos 

termos de Derrida, todo ato é uma iteração, e não uma reiteração). Em 

todo ato, os modelos são mais uma vez reproduzidos, em formas nunca 

totalmente idênticas. Todo ato é, até certo ponto, uma permutação do 

original, uma versão única do modelo. Os modelos não existem de nenhum 

outro modo, a não ser no processo de contínua e inescapável 

transformação. Com a passagem do tempo, as transformações atingem 

diversos graus de visibilidade, mas as mudanças são esparsas – e, no 

momento em que adquirem proeminência, assim como a novidade que se 

torna proeminente, elas são imprevisíveis, já que emergem de uma 

profusão de minúsculos, imperceptíveis e esparsos desvios. Na prática da 

cultura, ao contrário da teoria social, não existe separação entre “estática” 

e “dinâmica”, “continuidade” e “mudança”. (BAUMAN, 1998, p. 170-171) 

  

Como acima mencionado, se retomarmos a história do livro, é possível pensarmos os 

livros digitais por um viés contínuo, sendo substitutos comuns dos livros impressos. É 

justamente nos recursos por eles utilizados, contudo, que será possível identificar uma 
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quebra de paradigma na forma de ler e interpretar a informação, o que configuraria uma 

mudança. 

A respeito do novo panorama dos livros digitais, muito tem se discutido sobre a 

permanência do livro em papel, ou até mesmo sobre sua possível substituição total. Porém, 

como apresentado por Castells (1999), se a relação entre a sociedade e a tecnologia é 

intrínseca, não há muito que se discutir sobre a real aceitação dos livros digitais como novo 

suporte informacional, até porque 

 

É claro que a tecnologia não determina a sociedade. Nem a sociedade 

escreve o curso da transformação tecnológica, uma vez que muitos fatores, 

inclusive criatividade e iniciativa empreendedora, intervêm no processo de 

descoberta científica, inovação tecnológica e aplicações sociais, de forma 

que o resultado final depende de um complexo padrão interativo. Na 

verdade, o dilema do determinismo tecnológico é, provavelmente, um 

problema infundado, dado que a tecnologia é a sociedade, e a sociedade 

não pode ser entendida ou representada sem suas ferramentas 

tecnológicas. (CASTELLS, 1999, p. 43) 

 

Provavelmente, os suportes digitais vieram para ficar e serão aceitos. Há, inclusive, 

um projeto de lei, o PLS 114/20101, que prevê a atualização da Lei nº 10.753, de 30 de 

outubro de 2003 - que institui a Política Nacional do Livro - no sentido de contemplar o livro 

digital no que diz respeito à própria definição do livro. Este projeto de lei estava em 

tramitação no Senado Federal, foi aprovado, e se encontra na Câmara dos Deputados.  

A questão fundamental, entretanto, não parece residir na possibilidade de extinção 

de outro suporte, mas sim se o novo mudará a forma de relacionamento da sociedade com a 

leitura. De forma mais explícita, para os livros infantis, o “desconforto” estaria na 

possibilidade de um livro digital totalmente animado perder as características do livro tal 

como conhecemos, um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimento cognitivo das 

crianças, e assumir a posição de algo similar a um filme ou jogo. No contexto desta 

discussão, de forma bem particular, é possível que a utilização do livro impresso e do livro 

digital ocorra no âmbito de escolhas individuais. No caso dos livros infantis, como são os 

adultos que decidem pelas crianças, a escolha será possivelmente feita pela forma com que 

                                                 
1 Disponível em: <http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/96609>. Acesso em 03 maio 
2016. 
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esse indivíduo sofre influência da sociedade; tudo isso, somado, obviamente, às condições 

de aquisições de suportes digitais. 

 Novas tendências também trazem novas experiências. No cenário dos livros digitais 

infantis, a comodidade que uma criança encontra ao ter contato com um livro digital 

“pronto para consumo” pode ser vista negativamente, à medida que ela não desenvolve 

suas habilidades cognitivas de leitura. Por outro lado, pensar em um livro que possua 

recursos sonoros e de animação que o tornam bem mais interativo, pode ser visto como algo 

positivo, um aliado ao melhor desenvolvimento da criança.  

 Os profissionais que estão por trás da produção editorial dos livros digitais 

certamente são, ou espera-se que sejam, comprometidos em fazer livros, portanto, não 

podemos afirmar que estão “desconfigurando” os livros e a leitura. Visto de outra maneira, 

eles estão apenas sendo adaptados e explorados. Todavia, como a transposição de livros 

infantis para livros digitais já ocorre, é possível percebê-la de maneira ambivalente, mas não 

indiferente. Como afirma Darnton (2010), mesmo que haja uma coexistência entre os 

formatos impressos e digitais, o “futuro, seja ele qual for, será digital. O presente é um 

momento de transição, onde modos de comunicação impressos e digitais coexistem e novas 

tecnologias tornam-se obsoletas rapidamente”. (DARNTON, 2010, p. 15) Se isso acontecerá 

de forma positiva ou negativa, ainda será muito discutido: o importante é perceber que há 

uma necessidade de problematizar a questão antes de escolher uma posição “inocente” 

perante a tecnologia, até porque “A tecnologia não é boa, nem ruim e também não é 

neutra”. (KRANZBERG apud CASTELLS, 1999, p. 81) 

A prática da leitura infantil é uma forma de entretenimento, mas também 

responsável pelo início dos processos de cognição, interpretação e desenvolvimento da 

imaginação das crianças. Considerado tudo isso, faz-se necessária preocupação com o papel 

desempenhado pelos livros infantis digitais, para sabermos como a diversão se dá, por meio 

de uma tela, e para termos certeza de que sua leitura não resulte somente no divertimento, 

mas também em um multiletramento eficaz, com real produção de sentido. 

 Deste modo, o objetivo geral da pesquisa foi verificar se os recursos audiovisuais, 

imagéticos e interativos utilizados na produção dos livros digitais infantis operam mudanças 

na apreensão do seu conteúdo e nas maneiras de ler. De forma mais específica, foi 

observado se há alteração nos processos de recepção, cognição e produção de sentido na 

leitura de textos próprios dos livros digitais infantis. Portanto, para alcançar os objetivos de 
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forma plena, entendemos que um dos conceitos-chave da metodologia da pesquisa é pensar 

o objeto de forma relacional, pois se o pesquisador consegue relativizá-lo durante todo o 

processo de análise, também conseguirá trabalhá-lo de forma imparcial, não se permitindo 

influenciar por questões que, a princípio, já parecem bem fundamentadas. O conceito de 

relativismo cultural (LÉVY-STRAUSS, 2000, p. 4) nos auxilia a depreender o que se entende 

por livro e leitura, sem tomar como verdade a visão conservadora e romântica da 

hegemonia dos livros impressos, e a visão entusiasta da variedade de possibilidades 

exploradas no universo dos livros digitais. 

 No intuito de avançar nos objetivos, analisamos o panorama do livro impresso e do 

digital, sem pré-julgamento, por meio de pesquisa teórica. Em conjunto com as reflexões a 

que chegamos durante a pesquisa teórica, utilizamos o método hipotético-dedutivo como 

auxílio no caminho que seguimos para responder às questões norteadoras da pesquisa, 

quais sejam: estariam os livros digitais infantis se afastando do que entendemos por livro e 

leitura? E mais, as informações contidas nos livros digitais infantis continuam passíveis de 

serem transformadas em conhecimento? 

 A hipótese inicial residia na dedução de que os livros digitais infantis descaracterizam 

o que depreendemos como livro e leitura. Contudo, esta hipótese foi refutada, à medida que 

analisamos as mudanças ocorridas na transposição do livro impresso para o livro digital, e 

por quais motivos ocorrem as escolhas entre um ou outro. 

 Para auxiliar nas análises realizadas, utilizamos como base de reflexão os livros da 

Editora Pipoca2, primeira editora de livros exclusivamente digitais infantis do Brasil, e os dez 

finalistas do Prêmio Jabuti, do ano de 2015, na recente categoria Infantil Digital3. O Prêmio 

Jabuti contempla livros, e é o mais tradicional do Brasil. No ano de 2015, foi criada uma 

categoria específica para os digitais infantis, em caráter experimental, demonstrando que o 

conceito de livros digitais infantis ainda não está devidamente consolidado, situação, 

inclusive, que não permitiu aos dez finalistas concorrerem como melhor livro do ano.  

 No entanto, o fato de ter sido criada uma categoria específica para os livros digitais 

infantis, e não para os “adultos”, é bastante representativo, pois indica que as modificações 

ocorridas na transposição do suporte impresso para o digital, ou em sua criação, são mais 

relevantes e presentes nos livros infantis. Em síntese, o que está sendo premiado é a 

                                                 
2 Cf.: <http://www.editorapipoca.com.br/>. Acesso em 18 mar. 2016. 
3 Cf.: <http://premiojabuti.com.br/resultados-2015/infantil-digital/>. Acesso em 18 mar. 2016. 
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capacidade dos editores de modificar a linguagem e manter íntegra a narrativa, em utilizar 

os recursos de multimídia e, mesmo assim, continuar produzindo livros. 

 Além das análises dos livros mencionados, optamos por também estudar a dicotomia 

impresso/digital dos livros infantis de acordo com suas produções editoriais e possíveis 

adoção nas escolas, por meio de uma pesquisa de campo, com aplicação de questionários 

semiestruturados a editores e coordenadores/orientadores educacionais. Para tanto, foi 

feito contato com a Editora Pipoca, com as respectivas editoras dos dez finalistas do Prêmio 

Jabuti4 (Apêndice A), e com dez escolas representativas das redes particular e pública do Rio 

de Janeiro. 

 No entanto, não foi obtido retorno de nenhuma das escolas e somente duas editoras 

retornaram contato. Assim, as respostas dos questionários recebidos não configuram uma 

perspectiva representativa/quantitativa, mas nos ajudaram a corroborar qualitativamente as 

reflexões teóricas sobre os livros digitais infantis. E para que uso e produção fossem 

trabalhados de forma mais embasada, ainda precisamos realizar uma pesquisa documental, 

apoiada em editais dos programas governamentais de distribuição de livros e fomento à 

leitura, bem como nos dados das pesquisas Produção e vendas do setor editorial, dos anos 

de 2015 e 2016, e Retratos da Leitura no Brasil, dos anos de 2012 e 2016; as duas pesquisas 

mais representativas sobre o cenário do livro e da leitura no país. 

 No intuito de refletirmos sobre todas as questões aqui expostas, optamos por 

verificá-las levando em consideração o âmbito da narrativa, do livro/suporte e da leitura. 

Iniciamos pelas narrativas, porque “a narrativa é uma forma artesanal de comunicação”. 

(BENJAMIN, 2012, p. 221)  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Não foi realizado contato com a Editora Escribo Educação e Tecnologia, produtora do livro Turma do Som 
Livro 1, porque o livro não pôde ser analisado, por constituir material didático restrito de um portal para ensino 
de música.  
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2 O FIO CONDUTOR DA NARRATIVA 

 

A prática da narrativa alimentou a experiência comum do mundo 

que, por sua vez, alimentou a narrativa.            (BAUMAN, 2003, p. 21) 

 

2.1 Narrativas e o intercâmbio de experiências 

 

Narrativa mais parece mágica. Toda vez que alguém começa a contar uma história, o 

silêncio se faz automático e as bocas se calam, para permitir que os ouvidos se tornem mais 

atentos e os olhos permaneçam estáticos, hipnotizados por uma história que está por vir. 

Caso ela seja iniciada com o famoso “Era uma vez”, então, fica ainda mais difícil resistir, sinal 

de que a magia não estará só no ar, mas em cada detalhe do que irá ser contado. 

Hoje, quando falamos em narrativa, pensamos em contação e livros de histórias, mas 

a narrativa não é só isso: é também um dos fios condutores da comunicação humana. Se 

levarmos em consideração a importância da oralidade para o desenvolvimento da 

comunicação, a narrativa se impõe de forma relevante, pois narrar é uma arte, e não uma 

arte qualquer, mas aquela que propicia o intercâmbio de experiências. (BENJAMIN, 2012)  

A troca de experiências, por sua vez, permite que o homem reconheça o outro, a si 

próprio, e se posicione no mundo. Assim, como um ciclo, a narrativa está presente em todas 

as sociedades, para que o homem possa se comunicar, se posicionar e também nela guardar 

a experiência adquirida, por conta disso 

 

Inumeráveis são as narrativas do mundo. Há, em primeiro lugar, uma 

variedade prodigiosa de gêneros, distribuídos entre substâncias diferentes, 

como se toda matéria fosse boa para que o homem lhe confiasse suas 

narrativas [...] a narrativa está presente em todos os tempos, em todos os 

lugares, em todas as sociedades; a narrativa começa com a própria história 

da humanidade; não há em parte alguma povo algum sem narrativa; todas 

as classes, todos os grupos humanos têm suas narrativas [...]. (BARTHES, 

2013, p. 19) 

 

 Barthes afirma que a origem da narrativa reside na própria história da humanidade; 

as ideias do autor, portanto, convergem com as de Todorov (2013, p. 28), quando este nos 

diz que “A narrativa é igual à vida; a ausência de narrativa, à morte. Se Sherazade não 

encontrar mais contos a narrar, será executada”. Da mesma forma que a vida de Sherazade 
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se resume ao que ela se propõe a narrar, a narrativa permite que o homem possa se 

encontrar, dia após dia, por meio de sua memória e vivência. 

 Todorov (2013, p. 108) salienta, contudo, que “Não há narrativa natural; toda 

narrativa é uma escolha e uma construção; é um discurso e não uma série de 

acontecimentos”. Isto é, a forma com que a humanidade conduz sua própria vida não é 

arbitrária. Do mesmo modo, não serão as narrativas, que não surgem de uma hora para 

outra, pois são justamente resultantes dessa experiência humana, e, por isso, devidamente 

condicionadas. Assim, as narrativas podem ser percebidas como o reflexo da cognição 

humana, uma vez que o homem se conduz por elas. E por assumir esse importante papel na 

história do homem, as narrativas são dignas de estudo:  

 

O interesse pela narrativa em sua perspectiva cognitiva radica 

simplesmente, como disse Bruner (1986), no fato de que a narrativa “trata 

da ação e da intenção humana”. Bruner chega a formular a ideia de uma 

forma de pensamento narrativo, que juntamente com o pensamento 

lógico-científico, constituiriam duas modalidades de funcionamento 

cognitivo, as duas maneiras com as quais os humanos ordenam a 

experiência e constroem a realidade. (COLOMER, 2003, p. 88) 

 

 A ordenação da experiência e a construção da realidade, acima citadas por Colomer 

(2003), foram e são possíveis porque o homem se preocupou em resguardar o 

conhecimento delas advindo, por meio de um encadeamento de ideias que se encaixa na 

linearidade da narrativa, e se torna uma fonte de informação. O conhecimento, portanto, na 

época em que a comunicação era realizada majoritariamente pela oralidade, estava contido 

em narrativas que “passeavam” entre as famílias, entre grupos específicos de indivíduos, 

entre diferentes gerações. No âmbito da literatura, por exemplo, os contos de fadas, as 

lendas, os mitos residiam na oralidade, portanto, as narrativas independiam de um suporte 

material, mais precisamente, elas independiam do livro para existir.  

No entanto, o desenvolvimento da comunicação oral tornou possível a comunicação 

escrita, e a sociedade passou de um polo oral do conhecimento para um polo escrito. Com 

essa transposição, qual seria o destino das narrativas, tão atreladas à oralidade? Elas 

continuam ocupando seu devido lugar no ato comunicativo, mas transpostas para uma 

forma específica: a forma do escrito, que culmina no livro.  
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Contudo, quando transpostas para os livros, as narrativas perdem algumas de suas 

características originais:  

 

Apesar de ser uma estória sobejamente conhecida, a impossibilidade de es-

cutá-la, nos moldes com que era contada pelos antigos narradores de 

estórias, é real, posto que, as versões escritas não conseguem transmitir 

efeitos conseguidos por comunidades não letradas, sem noção de linha, 

versos, pontuação, procedimentos disponíveis para leitores de páginas 

impressas. Como providenciariam as pausas dramáticas, as miradas 

maliciosas, os gestos para criar cenas? E, por seu turno, como seriam os 

silêncios, gritos de aprovação, os cacoetes, olhares de reprovação dos 

ouvintes, que dispositivos fariam esse texto viver por séculos antes de 

plasmar-se inerte entre as capas de um livro? (CUNHA, 2008, p. 53-4) 

 

Por conta das modificações, é possível pensar que as narrativas e a figura do narrador 

estão perdendo seu devido lugar no processo comunicativo. É por isso que Benjamin (2012, 

p. 13) enfatiza que o “narrador – por mais familiar que nos soe esse nome – não está 

absolutamente presente entre nós, em sua eficácia viva. Ele é para nós algo de distante, e 

que se distancia cada vez mais”. O autor citado (2012, p. 214) continua defendendo esse 

posicionamento, ao alertar que a “experiência que passa de boca em boca é a fonte a que 

recorreram todos os narradores. E, entre as narrativas escritas, as melhores são as que 

menos se distinguem das histórias orais contadas pelos inúmeros narradores anônimos”. 

 Como ficaria a figura do narrador, então, nas narrativas agora presentes em suportes 

digitais? As formas não são mais fechadas, porque, de todos os suportes, o digital é aquele 

que permite a quebra das barreiras: 

 

Desde os tempos da pré-história oral, a narrativa é fundamental para a 

cognição humana. De início, o teatro, a prosa de ficção, os filmes e a 

televisão e, agora, o advento das mídias digitais, oferecem oportunidades 

para pensar e reconsiderar os elementos da narrativa nos novos artefatos 

narrativos, pois a semelhança dos padrões de histórias tem sido estudada 

por linguistas, antropólogos e teóricos de narrativa desde o século XIX. 

(TEIXEIRA, GONÇALVES, 2014, p. 68) 

 

Os autores acima citados ressaltam que o advento das mídias digitais oferece novas 

oportunidades, para reconsiderarmos e repensarmos a narrativa. Em contraponto à citação 

de Cunha (2008) e ao posicionamento da autora de que os livros podem descaracterizar a 

narrativa de seu formato original, verificaremos, nesta pesquisa, se os livros digitais, mais 
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especificamente os infantis, permitem que os moldes antigos sejam revisitados, ou se os 

descaracterizam ainda mais. 

Porém, antes, é necessário nos perguntarmos: a estrutura linear da narrativa 

comportaria os elementos narrativos somados aos novos recursos de hipermídia5? 

 

 

2.2 A estrutura da narrativa 

 

 Por serem uma das representações da cognição, as narrativas se tornaram objeto de 

estudo. Uma linha de pesquisa que colocou a narrativa no centro de suas atenções foi o 

estruturalismo, corrente de pensamento que compreende a real função da narrativa 

atrelada justamente a sua estrutura. Portanto, as discussões envolvem temas relacionados à 

forma e à linearidade da narração. 

 Barthes (2013) e Todorov (2013) fazem parte dos estudiosos que contribuíram para o 

aprimoramento das pesquisas envolvendo a funcionalidade das estruturas narrativas. 

Ambos, em convergência com suas respectivas citações no tópico anterior, trazem questões 

caras à conservação do elemento narrativo, e, para isso, enfocam a necessidade de 

depreendê-las dentro de uma forma devidamente estruturada. 

 Para Bremon (2013), no livro Análise Estrutural da Narrativa, organizado por Barthes, 

a lógica da narrativa é viabilizada por meio de sua estrutura, que não necessariamente é 

rígida, mas que deve seguir convenções típicas da narratividade, do contrário, corre-se o 

risco de haver perda de sentido daquilo que está sendo narrado. Para tanto, o autor discorre 

sobre técnicas narrativas e as leis que regem esse “universo” comunicativo: 

 

O estudo semiológico da narrativa pode ser dividido em dois setores: de um 

lado, a análise das técnicas de narração; de outro a pesquisa de leis que 

rejam o universo narrado. Estas leis mesmas pertencem a dois níveis de 

organização: a) elas refletem as constrições lógicas que toda série de 

acontecimentos ordenada sob a forma de narrativa deve respeitar sob pena 

de ser ininteligível; b) elas acrescentam a estas constrições, válidas para 

todas as narrativas, as convenções de seu universo particular, característico 

de uma cultura, de uma época, de um gênero literário, do estilo de um 

                                                 
5 Entende-se por hipermídia, a “integração sem suturas de dados, textos, imagens de todas as espécies e sons 
dentro de um único ambiente de informação digital”. (FELDMAN apud SANTAELLA, 2004, p. 48) 
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narrador ou, no limite, apenas desta narrativa mesma. (BREMOND, 2013, p. 

114, grifos do original) 

 

No mesmo entendimento, Todorov (2013) corrobora que o sentido da narrativa é 

lógico, e não espacial. Com isso, podemos perceber que a inteligibilidade da narração reside 

na sua estrutura, especificamente, na ordem em que os elementos narrativos são 

apresentados. O ambiente em que ela se dá, porém, seja no polo oral, seja no polo 

impresso, parece não interferir no fluxo narrativo. A temática sobre o espaço físico em que 

ocorre a narrativa é importante para esta dissertação, pois uma questão que pretendemos 

aprofundar está exatamente relacionada com os suportes nos quais as narrativas se 

encontram. Até que ponto esses suportes poderiam influenciar nas leis que estruturam a 

narrativa? 

Como já visto, em um primeiro momento, o suporte majoritário da narrativa era a 

oralidade, que presumia a troca de experiências entre dois ou mais indivíduos 

presencialmente, fato que propicia alguns aliados à narração, como: o contato visual, a 

gestualidade, a sonoridade, os estágios da fala, que permitem as pausas, o suspense e as 

lacunas. Seria até mesmo por conta dessas questões que Benjamin (2013) afirma ser a 

melhor narrativa escrita aquela que menos se distancia das narrativas orais. 

Contudo, após o advento da escrita e seu desenvolvimento, o suporte deixou de ser a 

fala, e, desde então, o homem tentou registrar sua memória em algo mais material: 

 

Aparentemente, porém, a raça humana não se contentou com as 

potencialidades da linguagem. Usuária sobretudo da fala, disponibilizada 

graças à existência de uma parte constitutiva do corpo humano, e 

procurando assegurar sua longevidade, a raça humana inventou uma forma 

de registrá-la – a escrita; o que determinou a busca de códigos específicos 

de fixação do oral – o alfabeto. 

Novas descobertas se fizeram necessárias: 1) a do receptáculo da 

escrita, fruto da adaptação de materiais (o barro, o metal, a pedra, a pele 

de alguns animais, como a do carneiro, base do pergaminho e do velino) ou 

do reaproveitamento de produtos naturais (o papiro, o papel, o petróleo de 

que se origina o plástico empregado para fabricação de disquetes); 2) a do 

instrumento incumbido de transformar o oral em texto, de que advieram, 

em épocas diversas, o estilete, a pena de ganso, o lápis, a caneta 

esferográfica, o teclado. (ZILBERMAN, 2001, p. 15) 
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Paralelo ao desenvolvimento da escrita está o do suporte, no qual o livro, até o 

século XX, foi coroado como ideal. Essa questão, em específico, será mais bem aprofundada 

no capítulo 3 - O livro como objeto? Que livro? -, aqui trazemos para analisá-la frente às 

narrativas, as quais também acharam seu lugar nos impressos. 

Embora as propriedades das narrativas orais tenham perdido suas características na 

mudança para o escrito, nem tudo se modificou, pois o livro impresso, assim como as 

narrativas, também impõe regras e estruturas, inclusive, de forma mais fixa, como 

exemplifica Zilberman (2001), com foco, em especial, nas narrativas voltadas para os livros 

literários6: 

 

A literatura, por sua vez, apresenta-se como o possível e principal campo de 

experimentação, desde que mudado ou substituído o suporte com que vem 

contando há algumas centenas de anos. Porque o livro impõe um modo 

característico de leitura, da esquerda para direita e de cima para baixo, a 

literatura apresenta determinada estrutura e certa organização. [...] Impera 

a linearidade, que, em modos mais ligeiros de ficção, se internaliza, 

transferindo-se para o desdobramento da trama. Os limites do livro são os 

da criação literária, a que se somam as marcas impostas pela relevância 

conferida ao autor. O resultado é a obra, produção eminentemente 

individual que se manifesta por um objeto, ele mesmo circunscrito a um 

espaço fechado. (ZILBERMAN, 2001, p. 114) 

 

Em síntese: por mais que o livro seja um “espaço fechado”, com direções de leitura 

específicas, o livro literário permite maiores experimentações, possibilitadas mais pelo nível 

de imaginação que o conteúdo literário proporciona, do que pelo próprio suporte. A mesma 

imaginação que precisa estar presente no momento de uma narração oral, e na escrita. 

Os elementos padrões das narrativas, por exemplo, fazem-se presentes em ambas, 

mas de formas diferentes; os personagens, o tempo e o espaço permanecem similares, 

mudam o narrador e o discurso. Este último, porém, parece ter se solidificado no livro, o que 

torna mais difícil a dissociação entre discurso e suporte, ou seja, 

 

O universo dos textos eletrônicos significará, necessariamente, um 

distanciamento em relação às representações mentais e às operações 

intelectuais especificamente ligadas às formas que teve o livro no Ocidente 

há dezessete ou dezoito séculos. Nenhuma ordem dos discursos é, de fato, 

                                                 
6 Na concepção de Colomer (2003, p. 23), livro literário é aquele que não se prende à “leitura informativa”, 
como a de cartilhas e livros didáticos, mas à “leitura funcional”, de ficção. 
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apartável da ordem dos livros que lhe é contemporânea. (CHARTIER, 1998b, 

p. 106) 

 

 Ao trazer a discussão sobre a supremacia do livro para a ordem do discurso7, Chartier 

(1998b) menciona os textos eletrônicos, por serem eles os novos meios de comunicação que 

comportam a narrativa, uma narrativa que também deve ser eletrônica. E como será que ela 

se apresenta nos espaços digitais? Especificamente sobre este assunto, no âmbito da 

literatura infantil, Colomer (2003) discorda de Chartier (1998b), quando diz que  

 

[...] se analisarmos as avaliações e resenhas publicadas sobre livros infantis 

e juvenis, torna-se óbvio que a crítica valorizou positivamente traços 

narrativos que correspondem aos contos populares, tais como uma 

estrutura narrativa linear, um protagonista claramente destacado, um 

conflito externo a resolver, um desenlace em relação direta de causa e 

efeito, uma narração baseada no encadeamento da ação, uma descrição 

reduzida, etc. (COLOMER, 2003, p. 67) 

 

 A familiaridade que se tem com os formatos apresentados pelas narrativas aparecem 

nas formas orais e escritas pode influenciar na maneira de perceber o novo suporte 

eletrônico, mas será que a linguagem permitida pelos dispositivos eletrônicos não aumenta 

o espaço que a narrativa pode ocupar? 

 

 

2.3 O que cabe entre o zero e o um? 

 

 O intervalo que existe entre os números zero e um parece pequeno, mas quando o 

pensamos em relação ao código binário, responsável por possibilitar uma variedade de 

linguagens digitais, não há redução e, ao contrário, aumenta o espaço que a narrativa pode 

preencher. A linguagem digital permite que a narração se desloque para um ambiente 

hipermidiático, com animações, interações, sonoridade e recursos visuais desenvolvidos. 

 Portanto, a hipermídia origina um novo tipo de narrativa: as narrativas digitais. Se 

antes era necessário entendê-las desviando-se do oral para o escrito, agora precisamos 

                                                 
7 Na acepção de Chartier (2002, p. 21-22), a ordem do discurso “se estabelece a partir da relação entre tipos de 
objetos (os livros, o diário, a revista), categorias de textos e formas de leitura”.  
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compreendê-las levando em consideração mais um formato, fator que novamente suscita 

dúvidas: como fica a estrutura? A linearidade continua? E a ordem do discurso? 

 Santaella (2004, p. 49) parte do princípio de que “[E]m vez de um fluxo linear de 

texto como é próprio da linguagem verbal impressa, no livro particularmente, o hipertexto 

quebra essa linearidade em unidades ou módulos de informação, consistindo de partes ou 

fragmentos de textos”. A autora alerta a respeito da fragmentação do texto, o que, em um 

primeiro momento, pode parecer prejudicial à unidade textual. 

 A inquietação com a integridade do texto surge com o novo cenário que se desenha, 

até porque, 

 

Toda narrativa consiste em um discurso integrando uma sucessão de 

acontecimentos de interesse humano na unidade de uma mesma ação. 

Onde não há sucessão, não há narrativa [...]. Onde não há integração na 

unidade de uma ação, não há narrativa, mas somente cronologia, 

enunciação de uma sucessão de fatos não coordenados. (BREMOND, 2013, 

p. 118, grifos do original) 

 

A preocupação não é só do autor acima citado, mas também de Chartier (2002), o 

qual acredita que os textos, quando aplicados aos ambientes digitais, podem desconfigurar a 

ordem do discurso, o que exigiria uma modificação da postura do leitor, para se adequar ao 

novo tipo de texto proporcionado, e não perder o entendimento do conteúdo. Desta forma, 

 

É essa ordem dos discursos que se transforma profundamente com a 

textualidade eletrônica. É agora com um único aparelho, o computador, 

que faz surgir diante do leitor os diversos tipos de textos tradicionalmente 

distribuídos entre objetos diferentes. Todos os textos, sejam eles de 

qualquer gênero, são lidos em um mesmo suporte (a tela do computador) e 

nas mesmas formas (geralmente as que são decididas pelo leitor). Cria-se 

assim uma continuidade que não mais diferencia os diversos discursos a 

partir de sua própria materialidade. Surge disso uma primeira inquietação 

ou confusão dos leitores, que devem enfrentar o desaparecimento dos 

critérios imediatos, visíveis, materiais, que lhes permitiam distinguir, 

classificar e hierarquizar os discursos. (CHARTIER, 2002, p. 22-23) 

 

 Portanto, além da discussão sobre a ordem do discurso, faz-se também necessária 

outra, a que se volta para a real cognição proporcionada pela leitura. A diferença de 

discursos mencionada por Chartier (2002) ainda nos remete a um ponto instigante: o das 

narrativas eletrônicas para literatura infantil. Até o momento, foram trabalhadas as 



34 
 

narrativas em geral, pelo viés comunicativo e literário. Entretanto, a preocupação com a 

literatura infantil veio à tona, por serem as narrativas ricas em elementos que podem ocupar 

a extensão do espaço proporcionado pelo ambiente digital. 

Diferente de uma narração para a literatura “adulta”, as animações, as interações e 

os recursos audiovisuais são mais coerentes quando implementados para complementar 

narrativas destinadas às crianças: mas, de fato, “complementar” seria a palavra correta? 

Esses recursos viriam para completar as histórias, para substituí-las ou descaracterizá-las? 

A busca pelas respostas às indagações acima é foco de estudos recentes, voltados 

justamente para o nível de interferência dos novos recursos permitidos pela narrativa 

eletrônica à real cognição do leitor infantil. A importância do assunto é ressaltada: 

 

Também resulta importante para o estudo atual do acesso infantil à ficção 

saber se a maneira, oral, audiovisual ou escrita, de receber a narrativa influi 

na aquisição da competência narrativa. Ainda que a pesquisa sobre este 

aspecto tenha sido muito limitada, ela parece indicar que o receptor 

trabalha igualmente nos processos profundos de compreensão, seja qual 

for a forma pela qual se realizem as narrativas. (COLOMER, 2003, p. 86) 

 

Como elucidado pela autora, embora os estudos sejam recentes e escassos, os 

resultados deles provenientes indicam que os modernos recursos não interferem na 

percepção do texto pelo leitor, independente da forma que as narrativas ocorrem. Contudo, 

talvez eles não interfiram, especificamente, porque há uma preocupação formal em não os 

deixar intervir no fluxo narrativo. 

Para os estudiosos de artes visuais e design Teixeira e Gonçalves (2014, p. 57), por 

exemplo, todo tipo de “interatividade deve ser incluída com sabedoria para não 

sobrecarregar ou afastar-se da narrativa”. Do contrário, a interação, e todos os outros 

recursos disponíveis podem sim desvirtuar o curso narrativo. Ainda mais se pensarmos em 

um formato específico dos livros digitais infantis, aqueles transformados em aplicativos, 

como exemplificado abaixo: 

 

O ebook app infantil é um dos formatos de livro eletrônico que se destaca 

por possibilitar uma leitura multimodal e com maior interatividade em sua 

interface. No entanto, estas características que o tornam tão atrativo 

podem desviar a atenção do leitor, tendo em vista o contexto do fluxo 

narrativo. Em muitos casos, a ênfase dada à interatividade, como em um 

videogame, pouco contribui para o entendimento do texto literário. 
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Pesquisa de Chiong et al. (2012), realizada a partir de estudo feito com 

leituras em ebooks na forma de aplicativos (app), mostrou que os leitores 

se envolviam significativamente menos com a narrativa e mais com a 

interatividade do livro. (TEIXEIRA, GONÇALVES, 2014, p. 55) 

 

Diante do exposto, a atenção se volta para o cuidado em como se valer dos recursos 

de multimídia para que se tornem aliados à fruição da narrativa. Para abordar melhor esta 

questão, usaremos o exemplo do livro digital No meu guarda-roupa, de Carla Chaubet, 

produzido pela Editora Pipoca. O livro apresenta a história de um guarda-roupa onde 

habitam “criaturas bem loucas”. O leitor pode conhecê-las por dois caminhos: a 

possibilidade de chegar a cada uma virando as páginas, na ordem em que foram editadas, ou 

de forma aleatória, clicando em seus respectivos olhinhos, que aparecem dentro do guarda-

roupa, logo na primeira página, como podemos verificar na Figura 1. 

 

 
Figura 1 - Primeira página do livro digital No meu guarda-roupa 

 

 Ao todo, são oito criaturas a serem exploradas pelo leitor, na ordem das páginas: um 

pirata, um esqueleto, uma bruxa, um dragão, um vampiro, um jacaré, um monstro e um 

lobo. No entanto, o leitor pode primeiro conhecer o jacaré, caso opte por clicar no olho que 

o representa, ao invés de passar para a segunda página. A possibilidade de escolha, contudo, 

não embaraça o fluxo narrativo porque a ordem de edição não é necessária para o 

entendimento do conteúdo, visto que cada criatura representa uma unidade do discurso, e 

seu respectivo versinho é encontrado somente na página que é particular a ela. Nesse caso, 
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a fragmentação soa positiva, visto que se torna responsável por atribuir ainda mais 

autonomia às unidades. 

Além disso, mesmo que a narrativa se apresente não linear e fragmentada, a edição 

não descuida de uma possível “confusão” do autor. Para tanto, as instruções de como 

proceder a leitura aparecem na folha de rosto, e a qualquer momento a criança pode 

retornar à primeira página para clicar em outro olhinho, pois o guarda-roupa aparece em 

todas elas, como sinalizamos em amarelo nas Figuras 2, 3 e 4. 

 

 
Figura 2 - Folha de rosto do livro digital No meu guarda-roupa 

 

 
Figura 3 - Página três do livro digital No meu guarda-roupa 
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Figura 4 - Página seis do livro digital No meu guarda-roupa 

 

Um fato relevante sobre a Editora Pipoca (Apêndice B, p. 124): os livros são 

analisados e produzidos tendo como base uma perspectiva não só editorial e literária, mas 

também pedagógica. Com isso, verificamos que a Pipoca é uma editora que enxerga no livro 

digital uma maneira de viabilizar brincadeira e leitura no mesmo espaço. O conhecimento do 

livro pelo viés da pedagogia permite, portanto, que os novos livros digitais não atropelem 

importantes elementos dos livros infantis. 

É nesse sentido que 

 

Sargeant (2013) propõe duas premissas fundamentais, como ponto de 

partida, para aplicar em projetos e análises de ebook app baseados em 

narrativa. Primeiro, que todos os recursos interativos venham para 

melhorar e enriquecer a história. Segundo, que cada mídia possa ser 

utilizada independentemente, para contar a história em diferentes aspectos 

da narrativa. (TEIXEIRA, GONÇALVES, 2014, p. 57) 

 

 Portanto, embora haja diversas formas de se trabalhar os recursos de multimídia nos 

livros digitais infantis, deve haver um limite, pois o ideal é que o foco resida na narrativa. 

Sendo assim, como ratificam Isabela Parada e Suria Scapin (Apêndice B, p. 125), o “livro, em 

sua essência, apresenta uma narrativa e um recurso nunca pode se sobrepor à narrativa e 

atrapalhá-la. Pode interferir, sim, mas para enriquecer, pra trazer um quê a mais, para fazer 
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parte da narrativa, e isto está diretamente relacionado ao nível de desenvolvimento 

infantil”. 

 E se os recursos audiovisuais e interativos chegaram para enriquecer as narrativas, 

não teríamos um novo tipo de receptor, imerso na cultura digital, já ambientado à 

fragmentação? Nesse contexto, o “novo leitor” traz consigo características singulares, 

questão que será aprofundada a seguir. 

 

 

2.4 A narrativa “pós-moderna” 

 

 Se pensarmos na pós-modernidade como sinônimo de fragmentação do sujeito, 

entendemos que sua narrativa deixará de ser linear. O fio condutor da narração, portanto, 

agora atuante em um cenário contemporâneo, passa a trilhar caminhos que talvez sejam 

múltiplos, não necessariamente tão alinhados àqueles que encontrávamos na oralidade e na 

escrita. 

  Como tudo que verificamos em relação ao posicionamento do homem no mundo, à 

medida que evolui, o que surge ao seu redor não só o acompanha, como se torna 

necessariamente adequado. Com as narrativas, por serem importantes elementos da 

comunicação humana, não seria diferente.  

 Da mesma maneira, a cultura na qual o homem se insere, influencia seus costumes, 

entre eles, as formas de narrar, ler e escrever. Os textos provenientes da cultura atual, 

somada à cultura digital, portanto, perdem o caráter de unidade, para se adaptarem à nova 

forma de produção e percepção desintegrada. O relacionamento do texto com a pós-

modernidade aponta para 

 

A ruptura da integração do texto a partir da vigência de um modelo cultural 

caracterizado de “pós-moderno”, da irrupção da imagem no texto e da 

incorporação dos hábitos narrativos do mundo audiovisual, fatores que 

determinaram o auge de recursos que fragmentam o texto e escapam de 

modelos bem delimitados tais como: a inclusão de tipos textuais variados, a 

mistura de gêneros literários, a autonomia das sequências narrativas e a 

presença de elementos não verbais. (COLOMER, 2003, p. 176, grifos no 

original) 
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 Desta forma, os novos hábitos narrativos são decorrentes da chegada dos recursos 

imagéticos, interativos e sonoros que a tecnologia permitiu adentrar às narrativas 

eletrônicas, cujo principal receptor é a criança do século XXI, que já nasce imersa na 

cibercultura.  

 Para a criança, portanto, não necessariamente existe uma ruptura, pois ou ela já 

nasce ambientada em determinado tipo de cultura, ou ela possui grandes chances de se 

adequar, por não estar acostumada a um tipo de narrativa anterior. Sobre as possíveis 

rupturas, especialmente do discurso, Chartier (2002) levanta algumas ponderações:  

 

Assim, quanto à ordem dos discursos, o mundo eletrônico provoca uma 

tríplice ruptura: propõe uma nova técnica de difusão da escrita, incita uma 

nova relação com os textos, impõe-lhes uma nova forma de inscrição. A 

originalidade e a importância da revolução digital apoiam-se no fato de 

obrigar o leitor contemporâneo a abandonar todas as heranças que o 

plasmaram, já que o mundo eletrônico não mais utiliza a imprensa, ignora o 

“livro unitário” e está alheio à materialidade do códex. (CHARTIER, 2002, p. 

24) 

 

 Em concordância com as observações acima, acreditamos que, no universo do 

mundo eletrônico, a escrita passou a ser difundida de outra maneira, o que influencia no 

relacionamento do homem com os textos. Só há um contraponto que pode ser relevante 

ressaltar: a necessidade de o leitor contemporâneo abandonar as heranças deixadas pela 

materialidade do livro impresso. 

  Nessa perspectiva, não necessariamente o discurso fragmentado e a narrativa 

eletrônica chegam a ser uma imposição ou uma obrigação ao sujeito e/ou ao leitor. 

Primeiro, porque esse indivíduo é uma criança, e por isso, ainda se encontra no início de seu 

processo de construção do conhecimento; segundo, porque já pode estar adaptado a um 

novo formato de comunicação. Enfim, porque o novo artefato, na maioria das vezes, 

conversa com o passado, e dele possui vestígios. Desta forma, 

 

A narrativa se constitui na tensão de duas forças. Uma é a mudança, o 

inexorável curso dos acontecimentos, a interminável narrativa da “vida” (a 

história), onde cada instante se apresenta pela primeira e última vez. É o 

caos que a segunda força tenta organizar; ela procura dar-lhe um sentido, 

introduzir uma ordem. Essa ordem se traduz pela repetição (ou pela 

semelhança) dos acontecimentos: o momento presente não é original, mas 

repete ou anuncia instantes passados e futuros. (TODOROV, 2013, p. 22) 
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Certamente, não podemos negar um dos argumentos levantados por Todorov (2013): 

o “inexorável curso dos acontecimentos”. As modificações são contínuas, o passado é 

continuamente revisitado, o que permite o desenvolvimento do presente, previsões ou 

representações do futuro. O novo formato de narrativas, por mais fragmentado que possa 

ficar, não deixa de possuir elementos das tipologias anteriores. O próprio caráter 

fragmentário, índice que acentua a identidade das narrativas modernas, não passa 

despercebido quando há maior preocupação com a estrutura e a unidade do discurso, ou 

seja, quando as atuais narrações começam a se distanciar bastante do que até então 

entendíamos por elas. 

Devido a este fato, o nível de fragmentação da narrativa tem sido observado. Como 

aponta Colomer (2003), quatro ressalvas são fundamentais em relação ao grau de 

fragmentação do discurso e textos narrativos infantis: i) um grau elevado de autonomia e 

integração entre as partes; ii) a multiplicidade de gêneros presentes em uma só narrativa, 

visto que os mais comumente nela encontrados são a descrição, o diálogo e a própria 

narração; iii) a incoerência de gêneros literários distintos que podem estar presentes em 

uma única narrativa; e iv) a presença de recursos não verbais de maneira injustificada. 

As premissas levantadas pela autora acima citada parecem cautelas, até porque não 

podemos perder de vista um ponto essencial da narrativa: o mútuo entendimento entre 

narrador e leitor. Para além, caso o receptor seja a criança, é com a formação dela que nos 

preocupamos: seja no nível da construção do conhecimento geral ou literário. Muito 

embora, como já registrado, de todos os receptores, aquele mais preparado a recepcionar o 

novo é o infantil. Por conta disto, podemos 

 

[..] afirmar, portanto, que existe uma certa tendência à desagregação do 

discurso narrativo nos livros infantis e juvenis atuais, tendência que 

concorda com os hábitos de narração através dos meios audiovisuais, as 

tendências atuais do pós-modernismo e a familiarização social com uma 

grande variedade de formas escritas. (COLOMER, 2003, p. 310) 

 

No mais, é “impossível saber como uma criança vai interpretar uma narrativa. A 

fantasia deles é muito maior que a dos adultos — e muito menos comportada”. (HUNT apud 

URBIM, 2015) 

 



41 
 

2.5 A montanha russa das narrativas orais 

 

 Em seu livro “A corrida para o século XXI”, Nicolau Sevcenko (2001) utiliza-se da 

imagem de uma montanha russa para explicar como pensa o funcionamento do 

desenvolvimento humano. O autor compara o momento de subida e tomada de velocidade 

àqueles que o homem vivencia durante um período de revolução, quando são criadas 

grandes expectativas. Já o loop é utilizado para exemplificar como o indivíduo percebe as 

revoluções ocorridas no século XXI, de maneira desenfreada, e diferente de todas as demais 

estações de uma montanha russa. De fato, as mudanças mais recentes provocaram rupturas 

que ultrapassaram as expectativas. Atualmente, o ápice da montanha russa no âmbito das 

narrativas seria sua adaptação ao ambiente digital.  

 Para o copista que, isolado no scriptorium, compunha manualmente cada exemplar 

de um livro, seria difícil pensá-lo não só produzido e disseminado em grande escala, mas 

também animado, sonoro e trabalhado com tantas possibilidades de interação. Após o 

ápice, porém, vem a descida, que nos leva ao ponto zero, à “origem”. A própria origem da 

literatura infantil reside nas narrativas orais, que pressupunham núcleos sociais e até 

familiares em torno de um contador de histórias. Da mesma forma, a narrativa escrita só foi 

possibilitada pelo desenvolvimento da oral, e as narrativas de hipermídia consolidam 

características das que a precederam. A descida da montanha russa representaria, então, 

um constante retorno à origem. 

 Os recursos sonoros possibilitados pelos dispositivos eletrônicos revisitam as 

narrativas orais e a contação de histórias. Há livros digitais infantis, como todos os 

considerados nesta pesquisa, que agregam a presença de um “narrador eletrônico”, recurso 

sonoro que reproduz a leitura em voz alta, como aquela de pai para filho, ou professor para 

aluno. Visto desta maneira, o “narrador sonoro” permite que os livros infantis revisitem a 

contação de histórias em voz alta, que estava um pouco esquecida. Por isso, 

 

Chega-se à situação contemporânea em que a leitura em voz alta é 

finalmente reduzida à relação adulto-criança e aos lugares institucionais. A 

leitura em voz alta alimentava uma relação entre o leitor e a comunidade 

dos próximos. A leitura silenciosa, mas feita em um espaço público (a 

biblioteca, o metrô, o trem, o avião), é uma leitura ambígua e mista. Ela é 

realizada em um espaço coletivo, mas ao mesmo tempo ela é privada, 
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como se o leitor traçasse, em torno de sua relação com o livro, um círculo 

invisível que o isola. (CHARTIER, 1998a, p. 144)  

 

 As relações entre adulto-criança, leitor e “comunidade dos próximos”, citadas por 

Chartier (1998a), são essenciais; se o leitor é uma criança, a relação serve de estímulo à 

leitura, ao afeto e à sociabilidade. Contudo, os recursos sonoros dos livros digitais podem 

reproduzir a leitura em voz alta, mas não substituir o afeto e a sociabilidade. A criança que 

ainda não sabe ler torna-se independente de pais e educadores, pois o próprio livro “lê” a 

história para ela. 

 Pode parecer contraditório considerar prejudicial algo que dê mais independência à 

criança, mas de fato, o vínculo afetivo se desfaz, pois a autossuficiência pode se transformar 

em isolamento. A imagem comum de um adulto lendo para uma criança antes de dormir, ou 

até mesmo, como exposto por Chartier (1998a), o ato de ler na cama, invertem-se quando 

transpostos para o livro digital. A explicação está em que, 

 

A forma desses objetos, os limites que eles impõem parecem distanciados 

dos hábitos mais íntimos, mais livres, da relação mantida com a cultura 

escrita. Afirma-se frequentemente que não dá pra imaginar muito bem 

como se pode ler na cama com um computador, como a leitura de certos 

textos pode ser possível através dessa mediação fria. (CHARTIER, 1998a, p. 

140)  

 

 Com o livro impresso, as crianças podem se sentar ao redor de contadores, pais e 

professores. A utilização do livro digital exige mudanças no posicionamento dos atores e a 

narração ganha outro sentido. De outro lado, a materialidade do livro impresso não é 

substituída pelo dispositivo eletrônico. Embora este possibilite uma série de recursos 

interativos, não supre a relação da criança com o livro em papel: o tato, o contato, o 

palpável das formas e texturas de um livro impresso ainda não foram alcançados pelo livro 

digital.  

Nunberg (1993) confirma esse argumento e pondera que 

 

Há, entretanto, uma outra forma na qual os livros nos envolvem 

fisicamente, não como bens de consumo, mas como a personificação de 

determinados assuntos; e isso afeta até mesmo livros que são objetos 

implausíveis de desejo, tais como materiais didáticos ou livros de mistérios. 

A conexão entre o texto e o volume possui sua origem na ontogenia da 

leitura. Antes das crianças aprenderem a decifrar livros – bem 
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provavelmente, de forma a aprender a decifrá-los – elas os atribuem 

poderes mágicos de acordo com suas particularidades físicas que, de 

alguma forma, possibilita que cada uma delas evoque sua própria estória 

pessoal. E essas são propriedades que uma representação eletrônica, sendo 

imaterial, não pode ter.8 (NUNBERG, 1993, p. 17, tradução livre) 

 

 Visto isso, e retomando a metáfora da montanha russa, podemos pensar que a 

descida é somente um breve retorno à origem para de lá recomeçar. Os livros digitais 

infantis retomam as narrativas orais para trabalhar os recursos sonoros, da mesma forma 

que retomam as narrativas dos impressos ao manter o texto, ao tentar reproduzir a 

passagem das folhas, ao possibilitar interferências na escrita. 

 Contudo, não há completa substituição, pois cada um dos momentos das narrativas e 

seus livros são ímpares e levarão a diferentes processos e experiências, uma vez que   

 

A cultura impressa – e, antes dela, a cultura manuscrita – produziu triagens, 

hierarquias, associações entre formatos, gêneros e leituras; pode-se supor 

que, na cultura que lhe será complementar ou concorrente por numerosos 

decênios, isto é, o texto eletrônico, os mesmos processos estejam em 

funcionamento. Também este outro mundo vai fragmentar-se segundo 

processos de diferenciação ou de divulgação que não andam no mesmo 

passo e não têm as mesmas formas conforme os diferentes contextos. 

(CHARTIER, 1998a, p. 139) 

 

 O que vimos até aqui, portanto, nos permite afirmar que a narrativa continua 

presente no cotidiano do homem, seja contando “causos”, seja produzindo ou transmitindo 

conhecimento. Esta conclusão provisória, entretanto, não significa que a narrativa se 

mantém idêntica desde quando apoiada pela fala e pelos livros impressos, muito menos 

atualmente, com os livros digitais. A discussão que coloca o suporte como condutor do 

conhecimento, da informação e das narrativas é alvo das considerações a seguir.  

 

                                                 
8 No original: “But there is another way in which books engage us physically, not as commodities, but as the 
embodiments of particular texts; and this affects even books that are implausible objects of desire, like 
textbooks or paperback mysteries. The connection between the text and the volume has its origin in the 
ontogeny of reading. Before children learn to decipher books - quite probably, in order to learn to decipher 
them - they assign them magical power according to their physical particularities, which somehow enable each 
of them to evoke its own unique story. And these are properties that an electronic representation, being 
immaterial, cannot have.” 
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3 O LIVRO COMO OBJETO? QUE LIVRO?  

 

[...] o livro faz o sentido, o sentido faz a vida. (BARTHES, 2015, p. 45) 

 

3.1 Espaço e lugar dos livros manuscritos e impressos 

 

 No campo da Linguística, os atos de fala e de escrita são representados pelos 

caminhos que os pensamentos e sentimentos percorrem para se solidificarem. A 

necessidade de externar o que nos é interno sempre existiu, é inerente ao ser humano.  

Em um primeiro momento, a fala conseguiu suprir a necessidade de comunicação, 

mas para registrá-la a posteriori, foi necessário torná-la factível por meio da escrita e, 

consequentemente, dar o primeiro passo na produção e disseminação do conhecimento, 

mesmo que inato. A comunicação, então, desenvolveu-se à medida que o conhecimento se 

tornou empírico, não importando o tipo de suporte utilizado, desde que conseguisse suprir 

uma necessidade específica: a de registro.  

 As modificações dos diferentes suportes para os conteúdos escritos e impressos não 

ocorreram ao acaso, e sim pela necessidade de tornar o conteúdo cada vez mais acessível. 

Afinal, as cavernas não são lugares cômodos para passarmos um tempo lendo pinturas 

rupestres, pedras não são de fácil manuseio, bem como papiros e pergaminhos não são 

materiais tão duráveis e funcionais. 

 Ao desenvolver os suportes com o intuito de adequá-los à acessibilidade, chegamos 

ao papel, encadernado em formato de códex, que até pouco tempo conhecíamos como livro 

e cumpria muito bem sua função de conduzir o pensamento humano. Essa função é 

abordada por Lobato (2008), em seu livro Reforma da Natureza. De forma lúdica, o autor 

apresenta um argumento sobre a completude dos livros impressos, por meio de um diálogo 

entre duas personagens, Emília e a Rãzinha: 

 

Que acha que devemos fazer para a reforma dos livros? 

A Rãzinha pensou, pensou e não se lembrou de nada. 

 - Não sei. Parecem-me bem como estão. 

- Pois eu tenho uma ideia muito boa - disse Emília. - Fazer o livro 

comestível. 

[...] 

 A Rãzinha gostou tanto da ideia que até lambeu os beiços. 



45 
 

 - Ótimo, Emília! Isto é mais que uma ideia-mãe. E cada capítulo do livro 

será feito com papel de um certo gosto. As primeiras páginas terão gosto de 

sopa; as seguintes terão gosto de salada, de assado, de arroz, de tutu, de 

feijão com torresmos. 

As últimas serão as da sobremesa - gosto de manjar branco, de pudim de 

laranja, de doce de batata. 

- E as folhas do índice - disse Emília - terão gosto de café - serão o cafezinho 

final do leitor. Dizem que o livro é o pão do espírito. Por que não ser 

também pão do corpo? (LOBATO, 2008, p. 37) 

 

 A narrativa gira em torno da oportunidade que Emília possui de modificar as coisas à 

sua volta: uma delas é o livro. Em um primeiro momento, a argumentação a respeito de sua 

perfeição é exposta pela fala da Rãzinha, que não sinaliza necessidade de mudanças, visto 

que ele parece bem como está. Emília, por sua vez, extrapola a ideia de perfeição dos livros, 

ao sugerir que eles se tornem comestíveis. Essa passagem levanta dois questionamentos: o 

sentido denotativo de materialidade do livro, a ponto de torná-lo comestível, bem como a 

sua função de alimento da alma, como provedor de conhecimento. 

 Assim, o exemplo reflete, mesmo que radicalmente, a preeminência do livro 

impresso. Entretanto, com a globalização e o avanço da tecnologia, a hegemonia do papel 

passa a ser questionada, por não acompanhar a velocidade que as informações e a produção 

do conhecimento tomaram. É nesse contexto que surge o dispositivo eletrônico, base para o 

livro digital, que ganha força como substituto do livro impresso, embora sua aceitação ainda 

não seja unânime.  

 A breve trajetória do escrito e seus respectivos suportes possuem duas diferentes 

interpretações. Podemos perceber um desenvolvimento natural de um suporte a outro, ou 

podemos perceber suas modificações como rupturas. Os livros impressos, por exemplo, 

chegaram a ser considerados concorrentes dos livros manuscritos, após Gutenberg 

apresentar os tipos móveis como aliados à impressão de livros, de maneira mais rápida e 

eficaz à confecção de livros à mão. No entanto, os dois formatos conviveram por um bom 

tempo, e por diferentes motivos. Alguns leitores simplesmente preferiam os livros 

manuscritos por acreditarem que eram mais elegantes; outros, por acharem que eram mais 

fiéis às ideias do autor. Por outro lado, havia leitores que tinham preferência pelos 

impressos, seja porque chegavam ao mercado mais rapidamente, ou porque eram uma 

novidade. De qualquer forma, podemos anotar que havia “uma continuidade muito forte 
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entre a cultura do manuscrito e a cultura do impresso, embora durante muito tempo se 

tenha acreditado numa ruptura total entre uma e outra”. (CHARTIER, 1998a, p. 9) 

 Com o exemplo dado por Chartier (1998a), é possível verificarmos a possibilidade de 

coexistência entre duas culturas distintas do livro, mas será que havia leitores resistentes à 

substituição da pedra pelo pergaminho? Ao levar em consideração o desenvolvimento do 

nível de funcionalidade de cada um dos suportes, é bem provável que não, pois leitores 

procuram livros que lhe sejam úteis, e certamente não se opõem aos formatos que lhes 

pareçam mais apropriados.  

 A adequação do livro às necessidades do leitor é fato, da mesma forma que a opção 

pelo que melhor lhe atende. O códex, o livro tal como conhecemos, tinha status de suporte 

sem precedentes, pois estava perfeitamente adequado às funções que deveria 

desempenhar. Nesse sentido, as transposições de um suporte a outro não precisam ser 

consideradas como grandes rupturas, e sim continuidades próprias ao desenvolvimento do 

livro. Porém, se pensarmos no suporte mais recente, o eletrônico, essa questão pode ser 

vista por outro viés. 

 O livro digital modificou a cadeia de produção e reprodução dos textos. No entanto, 

se avaliarmos esse fato como uma revolução, ganha similaridade com o aperfeiçoamento da 

prensa por Gutenberg. O que de fato diferencia o suporte eletrônico de todos os demais é o 

novo comportamento que ele exige de seu leitor e as novas possibilidades de apresentação 

de seu conteúdo. As formas de recepção do texto eletrônico demandam um leitor 

familiarizado com a era digital, íntimo da tecnologia, mais ativo, a ponto de internalizar não 

só um texto, mas também uma gama maior de mídias. Desta forma, podemos nos referir a 

uma quebra de paradigma. 

 Porém, o “império” do livro impresso não teria tão facilmente saído de cena. Pois, em 

paralelo ao surgimento do livro digital, colocam-se questionamentos sobre sua real função. 

Antes de ser digital, seria de fato um livro? Não seria um aparato tecnológico qualquer? 

 Os mais conservadores até os percebem como livros, mas sem entusiasmo, e apelam 

para a importância da materialidade do papel. Os mais entusiastas, os veem como o futuro 

do livro e da disseminação de informação e conhecimento, além de cogitar um possível fim 

do livro impresso. Por outro lado, a mesma tecnologia, sinônimo de inovação, que torna 

possível o livro digital, pode ser vista não como quebra de paradigma, mas como 

complemento aos seus dois suportes anteriores, porque, 
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Além de auxiliar no aprendizado, a tecnologia faz circular os textos de 

forma intensa, aberta e universal e, acredito, vai criar um novo tipo de obra 

literária ou histórica. Dispomos hoje de três formas de produção, 

transcrição e transmissão de texto: a mão, impressa e eletrônica – e elas 

coexistem. (CHARTIER apud ZAHAR, 2012) 

 

 Na mesma direção de Chartier (2012), Darnton (2010) ainda assevera que  

 

O mundo do saber vem mudando tão rapidamente que ninguém consegue 

prever como estará daqui a dez anos. Acredito, porém, que continuará 

dentro dos limites da galáxia de Gutenberg – ainda que essa galáxia vá se 

expandir graças a uma nova fonte de energia, o livro eletrônico, que servirá 

como suplemento, e não substituto, da grande máquina de Gutenberg. 

(DARNTON, 2010, p. 95) 

 

 Qual seria então o atual espaço do livro impresso? Ao lado do digital? Ou frente a 

ele? A escolha parece ser do leitor, até porque, ao mesmo tempo em que o livro digital 

representa uma maior ruptura frente aos demais, é também um dos suportes que possibilita 

uma constante coexistência desses dois diferentes formatos. O livro impresso pode ser 

totalmente substituído, ou, simplesmente, ser mais uma opção. 

 

 

3.2 A materialidade do livro impresso e a efemeridade do livro digital 

 

 Hunt (2010) faz um paralelo entre livro e leitor. Ele afirma que se o leitor é real, é 

lógico pensarmos o livro como um objeto físico que, materialmente, o acompanhe. Mas, sob 

essa perspectiva, como ficaria o livro digital? 

 Assim como o leitor do livro impresso, o leitor do livro digital é “real” e, por analogia, 

também é real o próprio livro digital. Contudo, há controvérsias sobre a materialidade do 

livro digital. Na nossa concepção, o livro impresso e seu suporte, o papel, são únicos, uma 

vez que, quando adquirimos os papéis encadernados como brochura ou capa dura, 

adquirimos um livro, pois o conteúdo está ali impresso. 

 De maneira distinta, se adquirimos um suporte digital para leitura, a exemplo do 

Kindle, do Kobo, do Lev, do Nook, ou até mesmo do computador, do smartphone e do tablet, 

não necessariamente trata-se de livros, mas de aparatos eletrônicos que servem de suporte 
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à escrita. A ideia de objeto, físico, quando aplicada ao livro digital, passa ao suporte, e não 

ao objeto livro. Chartier (1998a) sinaliza a dificuldade de atrelar a concepção do livro objeto 

ao livro digital: 

 

Aliás, é difícil empregar ainda o termo objeto. Existe propriamente um 

objeto que é a tela sobre a qual o texto eletrônico é lido, mas este objeto 

não é mais manuseado diretamente, imediatamente, pelo leitor. A inscrição 

do texto na tela cria uma distribuição, uma organização, uma estruturação 

do texto que não é de modo algum a mesma com a qual se defrontava o 

leitor do livro em rolo da Antiguidade ou o leitor medieval, moderno ou 

contemporâneo do livro manuscrito ou impresso, onde o texto é 

organizado a partir de sua estrutura em cadernos, folhas e páginas. O fluxo 

sequencial do texto na tela, a continuidade que lhe é dada, o fato de que 

suas fronteiras não são mais tão radicalmente visíveis, como no livro que 

encerra, no interior de sua encadernação ou de sua capa, o texto que ele 

carrega, a possibilidade para o leitor de embaralhar, de entrecruzar, de 

reunir textos que são inscritos na mesma memória eletrônica: todos esses 

traços indicam que a revolução do livro eletrônico é uma revolução nas 

estruturas do suporte material do escrito assim como nas maneiras de ler. 

(CHARTIER, 1998a, p. 12-13) 

 

 Como salientado na citação acima, a “revolução” ocasionada pelo livro digital reside 

nos recursos oferecidos pelo seu suporte. Uma vez que, enquanto o conteúdo já vem 

impresso na aquisição ou no empréstimo do livro impresso, o do livro digital, além de 

precisar ser adquirido à parte de seu suporte, nele permanecerá de forma passageira, 

efêmera, a depender do local de seu armazenamento e download. Além disso, os 

dispositivos eletrônicos, que funcionam como os atuais suportes dos livros digitais, são 

objetos de sucessivas transformações, o que os torna rapidamente obsoletos frente às 

inúmeras atualizações deles provenientes. O formato de apresentação do conteúdo, 

portanto, demanda uma constante adequação, diferente do que ocorre com o papel, que 

por muito tempo perdurou, e ainda perdura, como um suporte funcional e útil. 

 Talvez seja devido a essas proposições que o papel esteja mais atrelado à ideia que se 

tem de livro, por conta de suas características permanentes; ao passo que os dispositivos 

eletrônicos são mais facilmente dissociados do que entendemos por livro, já que atribuem 

ao conteúdo um caráter mais efêmero. Pela mesma ótica, Carrière (2010) entende que 

 

[...] ainda somos capazes de ler um texto impresso há cinco séculos. Mas 

somos incapazes de ler, não podemos mais ver, um cassete eletrônico ou 
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um CD-ROM com apenas poucos anos de idade. A menos que guardemos 

nossos velhos computadores em nossos porões. (CARRIÈRE, 2010, p. 24) 

 

 Em síntese, ter o suporte necessário ao livro digital não é sinônimo de possuí-lo. Ao 

passo que possuir o suporte do livro impresso é ter o próprio livro. Para viabilização do livro 

digital são necessários três elementos: um hardware (que seria um suporte eletrônico), um 

software (que seria um programa de leitura) e o próprio conteúdo. No caso do livro 

impresso, o papel cumpre a função desempenhada tanto pelo hardware, quanto pelo 

software. Então, no livro eletrônico, forma e conteúdo dissociam-se, fato que suscita uma 

nova forma de entender os livros, receber e interagir com seus conteúdos. De qualquer 

modo, mesmo os suportes sendo diferentes, os conteúdos não seriam os mesmos? A 

reflexão que agora se faz sobre a mudança de suporte, suas diferenças, e respectivas 

preferências dos leitores pode ser resultado apenas de um desconforto, de tentar entender 

as novas possibilidades que os livros digitais trazem. 

 Tem origem em Darnton (2010) justamente a inquietude que atualmente possuímos 

em relação ao livro digital. Até porque, se pararmos para pensar, os livros impressos são 

suficientes às atividades de armazenamento da informação, leitura e entretenimento: 

 

Pense no livro. Sua resistência é extraordinária. Desde a invenção do 

códice, por volta do nascimento de Cristo, provou-se uma máquina 

maravilhosa – excelente para transportar informação, cômodo para ser 

folheado, confortável para ser lido na cama, soberbo para armazenamento 

e incrivelmente resistente a danos. Não precisa de upgrades, downloads ou 

boots, não precisa ser acessado, conectado a circuitos ou extraído de redes. 

Seu design é um prazer para os olhos. Sua forma torna o ato de segurá-lo 

nas mãos um deleite. E sua conveniência fez dele a ferramenta básica do 

saber por milhares de anos, mesmo quando precisava ser desenrolado para 

ser lido (na forma de rolos de papiro, diferentemente do códice, composto 

de folhas reunidas por encadernação) muito antes de Alexandre, o Grande, 

fundar a biblioteca de Alexandria em 332 a.C. (DARNTON, 2010, p. 86) 

 

 Após a reflexão feita por Darnton (2010) cabem alguns questionamentos: a 

preferência pelo livro impresso não seria um pouco romântica? A forma importa mais que o 

conteúdo? A resposta está em que, se refletirmos a respeito do livro, não, pois se o livro é a 

“morada” do conhecimento, o que importa é o seu conteúdo, responsável por transmitir a 

informação/conhecimento. Por outro lado, é a forma que facilita um melhor acesso ao 

conteúdo. 
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 A materialidade do objeto pode ser bastante importante para bibliófilos e 

colecionadores, e pode tornar-se apenas uma questão de escolha. Discussão semelhante 

feita por Hunt (2010) é oportuna porque trabalha a relação suporte/conteúdo do livro sob 

uma perspectiva multidiferenciada, a saber: 

 

O livro como suporte não é normalmente considerado importante, exceto 

no caso de artigos de colecionador, do trabalho de bibliófilos ou de livros-

ilustrados. “Até certo ponto”, diz Seymour Chatman, “a condição física do 

livro, sua materialidade, não afetam a natureza do objeto estético fixado 

por ele.” O “até certo ponto” é eloquente. Significa dizer que até certo 

ponto realmente julgamos o livro por suas capas, e que o estilo da fonte, a 

resistência da encadernação, a qualidade do papel ou o cheiro da tinta nos 

influenciam. A maioria das pessoas (e não só crianças) tem uma relação 

sensual com os livros; como ele é ao tato, o seu peso na mão, o tamanho, a 

forma (e, para crianças mais novas, seu gosto): tudo importa. (HUNT, 2010, 

p. 119-120, grifo do autor) 

 

 Tudo importa, até mesmo pequenas questões, algumas possibilitadas somente pelos 

suportes impressos, como aquelas que nos remetem a memórias específicas, por meio das 

marcas de materialidade que revelam até mesmo o tempo, salientadas por Manguel (1997): 

“Lê-se uma certa edição, um exemplar específico, reconhecível pela aspereza ou suavidade 

do papel, por seu cheiro, por um pequeno rasgão na página 72 e uma mancha de café no 

canto direito da contracapa”. (MANGUEL, 1997, p. 29) 

 Os apontamentos acima provocam algumas questões: até que ponto o formato do 

livro é determinante? E a apreensão de seu conteúdo? É influenciada pelo formato? E os 

leitores? Assimilam os novos formatos do livro? E a leitura? Sofre influência da cultura 

digital? 

 

 

3.3 Livro e cultura digital 

 

 Há três polos do conhecimento trabalhados por Lévy (1993): o da oralidade, o da 

escrita e o informático-mediático. Este último é por nós vivenciado de forma recorrente. Os 

modelos de classificação em três diferentes polos vão ao encontro das formas de apreensão 

da realidade que se modificam no decorrer do tempo. 
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 Atualmente, boa parte das ações interativas de um indivíduo é digital. Tem-se como 

exemplo: os saques em caixas eletrônicos, e os pedidos por meio eletrônico em 

estabelecimentos comerciais. O que se observa é que até a comunicação entre pares utiliza 

o e-mail, além dos sites e redes sociais. Aos poucos, as máquinas e os aparelhos eletrônicos 

ocupam nosso cotidiano. A adaptação às novas formas de comunicação e mediação de 

informações faz-se necessária, pois desmistifica ações ditas complexas que, a bem da 

verdade, são simples atos praticados no dia a dia, exceto para aqueles que nascem em plena 

era da hegemonia da tecnologia. Ou seja, 

 

Hoje as pessoas sentem o chão se movendo sob seus pés, tomando o rumo 

de uma nova era que será determinada por inovações tecnológicas. 

Enxergamos a mudança nos padrões comportamentais. Uma geração 

“nascida digital” está “sempre ligada”, conversando por celulares em toda 

parte, digitando mensagens instantâneas e participando de redes virtuais e 

reais. As pessoas mais jovens que passam por você na rua, ou que sentam 

ao seu lado no ônibus, ao mesmo tempo estão ali e não estão. Sacodem os 

ombros e batem os pés ao ritmo de uma música que somente elas podem 

escutar dentro do casulo de seus sistemas digitais. (DARNTON, 2010, p. 13) 

 

 Como apontado pelo autor acima, as mudanças tecnológicas modificam o 

comportamento das pessoas e, consequentemente, a cultura na qual estão inseridas. É fato, 

exceto em países de extremo subdesenvolvimento, que para parte expressiva da população, 

independentemente de classe social ou poder aquisitivo, os artefatos digitais se impõem, o 

que vai de encontro às culturas oral e escrita.  

 Os dispositivos eletrônicos, por exemplo, não possuem o mesmo apelo do livro 

impresso em relação ao espaço que estes ocupam. O livro impresso, literalmente, ocupa um 

local físico, e suas propriedades materiais estavam ligadas à sua forma de existência. Nesse 

sentido, Nunberg (1993) explica que um livro, produzido em sua forma tradicional, impresso 

e em grande escala, toma a forma de dois objetos: a primeira relacionada à quantidade, o 

que torna público um objeto particular. A segunda relacionada ao espaço físico e público 

ocupado pelo livro impresso: 

 

Historicamente, essas propriedades do livro têm sido particularmente 

relacionadas à sua forma de existência. Um livro tradicional de produção 

em massa é duas formas de objeto, do qual a relação é determinada pela 

uniformidade da edição impressa. Uma é o conjunto de cópias ou instâncias 
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nas quais os leitores realmente se envolvem, objetos que pertencem à vida 

privada, mesmo que eles sejam mantidos em lugares públicos. A outra é o 

trabalho ou tipo, um objeto espalhado que herda uma localização espacial 

das localizações de suas cópias e uma localização temporal a partir da data 

de sua produção. Esse é o objeto que pode vir a ter uma vida pública, assim 

como quando nos referimos ao livro como um "lócus" para determinada 

ideia; ou seja, um ponto linguístico fixo que podemos utilizar para regular 

nosso discurso ulterior.9 (NUNBERG, 1993, p. 27-28, tradução livre) 

 

 Na verdade, o livro não só tem uma função de ocupar um espaço público, social, mas 

é também um dos responsáveis pela concepção de mundo dos indivíduos. Essa concepção, 

no entanto, é modificada à medida que sua cultura também se modifica. E se esse é o 

momento em que nos tornamos parte da cultura digital, é natural que, dentre todos os 

objetos transpostos ao digital, o livro seja um deles. Porém, é inevitável que a percepção do 

objeto livro seja sob uma ótica diferente. O sentido que, possivelmente, será atribuído ao 

livro digital deixa de ter a marca de lócus: ele adquire um caráter mais efêmero, em paralelo 

a outra forma de recepção, tanto no contexto individual, quanto no social, porque 

 

As obras – mesmo as maiores, ou, sobretudo, as maiores – não têm sentido 

estático, universal, fixo. Elas estão investidas de significações plurais e 

móveis, que se constroem no encontro de uma proposição com uma 

recepção. Os sentidos atribuídos às suas formas e aos seus motivos 

dependem das competências ou das expectativas dos diferentes públicos 

que dela se apropriam. Certamente, os criadores, os poderes ou os experts 

sempre querem fixar um sentido e enunciar a interpretação correta que 

deve impor limites à leitura (ou ao olhar). Todavia, a recepção também 

inventa, desloca e distorce.  

Produzidas em uma ordem específica, que tem as suas regras, suas 

convenções e suas hierarquias, as obras escapam e ganham densidade, 

peregrinando, às vezes na mais longa jornada, através do mundo social. 

Decifradas a partir dos esquemas mentais e afetivos que constituem a 

cultura (no sentido antropológico) das comunidades que a recebem, tais 

obras se tornam um recurso precioso para pensar o essencial: a construção 

                                                 
9 No original: “Historically, these properties of the book have been intimately connected to its mode of 
existence. A traditional mass-produced book is two kinds of object, whose relation is determined by the 
uniformity of the print edition. One is the set of copies or instances that readers actually engage, objects that 
belong to private life, even if they happen to be shelved in public places. The other is the work or type, a 
scattered object that inherits a spatial location from the locations of its copies and a temporal location from 
the date of their production. This is the object that can come to have a public life, as when we talk about the 
book as a ‘locus’ for a certain idea; that is, a linguistic fixed point that we can use to calibrate our subsequent 
discourse.” 
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de um vínculo social, a subjetividade individual, a relação com o sagrado. 

(CHARTIER, 1998b, p. 9) 

 

 Assim, se a cultura contemporânea é digital e a tendência é que os setores sociais a 

sigam, o de produção editorial, certamente, será um deles. Não por capricho, mas por 

interesse comercial. Dessa forma, os livros digitais ocuparão o espaço que lhes cabe e 

passarão a ser uma opção. Como consequência, a nova produção de livros digitais reforça a 

formação de uma nova cultura de livros e leitores digitais. Contudo, a transição de uma 

cultura para a outra não ocorre repentinamente, e o tempo de adaptação permite uma 

coexistência entre ambas, a exemplo do que também ocorre no “mundo dos livros”. O 

período de adaptação é também o momento de escolhas, seleção e posicionamentos. O 

leitor é o consumidor, portanto, responsável pela escolha e pelo fomento com vistas ao tipo 

de livro que será adotado pela sociedade. 

 No caso do livro infantil, no entanto, há uma especificidade no momento da escolha 

do tipo de suporte que será adquirido. Quando a escolha envolve pais e filhos, caberá aos 

primeiros a seleção. De outro lado, estão os educadores, a quem caberá a escolha do que 

adotar em termos do material didático e paradidático. Nesse sentido, tanto pais como 

educadores deixam de se assumir como leitores e passam a ter uma dupla função social: a 

de escolher com responsabilidade. Assim, não importa se o indivíduo adulto está 

acostumado à cultura impressa ou em processo de adaptação à cultura digital, mas sim que 

entenda uma possível necessidade de adaptar a prática de leitura à cultura digital: a escolha 

perde o caráter opcional e passa a ser decisiva no desenvolvimento da formação de leitores 

em novas plataformas.  

 De qualquer forma, percebe-se nas seleções/escolhas por parte de pais e professores 

certa arbitrariedade, uma vez que, ao leitor não é dado o direito de escolha, fundamental 

para aproximação com o livro e sujeito leitor. Por esse motivo, faz-se necessária uma 

reflexão sobre como os novos suportes afetam as formas de recepção do livro, os leitores 

em formação, seus gostos e preferências quando se trata do livro digital infantil.  
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3.4 O livro digital infantil como suporte ideal para recursos de animação, imagéticos, 

interativos, sonoros e de vídeos 

 

 A atual situação do livro começa a se delinear com clareza após a reflexão sobre livro 

e cultura digital, cujo foco recaiu na influência que o homem recebe da cultura na qual está 

inserido, e, de forma cíclica, também a reforça ao mudar de comportamento. Portanto, se a 

cultura passar a ser digital, naturalmente serão produzidos livros dessa natureza, fato que 

torna coerente o direcionamento do mercado editorial às inovações que explorem ao 

máximo os novos recursos editoriais e gráficos do livro, permitidos pelos dispositivos 

eletrônicos. 

 Nunberg (1993) tece algumas considerações a respeito das novas possibilidades e 

recursos trazidos pela tecnologia que geram um entusiasmo natural. O autor citado chama 

atenção para a necessidade de ponderação a respeito do que é desconhecido, 

principalmente quando extrapola os limites do que já está consolidado, por exemplo, o livro: 

 

Eu espero que a maioria das pessoas que trabalharam com tecnologias da 

informação partilhem desse entusiasmo em relação às novas formas de 

expressão e novos canais de comunicação que eles tornam possível. Porém, 

ao mesmo tempo, essas tecnologias possuem determinadas características 

que nos forçam a ponderar quaisquer expectativas milenares de que as 

mesmas substituirão plenamente os livros como veículos para condução de 

discurso público. [...] Meu argumento aqui é que exatamente por essas 

tecnologias transcenderem às limitações materiais do livro, que elas terão 

dificuldade em assumir sua função. "O livro" mudará, com certeza, e junto a 

ele a característica do discurso público, ambos de forma em que seria inútil 

tentar prever com detalhes. Duas coisas são claras, entretanto. Primeiro, o 

futuro de ambos será moldado, não apenas pelas tecnologias disponíveis, 

mas também pela nossa habilidade de implantá-las.10 (NUNBERG, 1993, p. 

15, tradução livre) 

 

                                                 
10 No original: “I expect that most people who have worked with information technologies will share this 
enthusiasm about the new forms of expression and new channels of communication that they make possible. 
But at the same time, these technologies have certain features that force us to temper any millenarian 
expectations that they will wholly replace the book as vehicles for the conduct of public discourse. […] What I 
want to argue here is that it is precisely because these technologies transcend the material limitations of the 
book that they will have trouble assuming its role. ‘The book’ will change, of course, and the character of public 
discourse along with it, both in ways that it would be idle to try to predict in any detail. But two things are 
clear. First, the future of both will be shaped, not just by the available technologies, but by our ingenuity in 
deploying them.” 
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 O entusiasmo frente aos pontos positivos do livro digital é normal, até porque é difícil 

não nos extasiarmos frente a sua capacidade de armazenamento, versatilidade de 

ferramentas e a facilidade na difusão do conhecimento. A essas questões podemos somar 

muitas outras: compatibilidade com bloco de anotações, controle de brilho e luminosidade, 

acompanhamento de um dicionário, sistema de busca para palavras e expressões, fontes 

ajustáveis, compartilhamento da leitura com demais leitores, etc. Mesmo para os 

“conservadores e românticos colecionadores”, somados às pessoas que vivenciaram a 

cultura impressa por mais tempo, é relativamente difícil não se impressionar com as 

novidades que os livros digitais apresentam. 

 Para um leitor ávido em ler Grande Sertão: Veredas, por exemplo, e que precisa 

transportá-lo durante a jornada diária, o livro digital parece ideal. A substituição do papel 

por um dispositivo eletrônico é bastante cômoda, pois é difícil achar uma edição com menos 

de 550 páginas. A versão digital de Grande Sertão: Veredas, portanto, pode ser lida em um 

suporte que pesa apenas duzentos gramas, acompanhada de consultas a dicionários, 

retomadas às passagens prediletas, além da comodidade de ajustar a luminosidade. 

 No entanto, não há necessidade de produzir Grande Sertão: Veredas com sonoplastia 

característica do serrado e ilustrações animadas de espaço e personagens. Se o leitor 

manifestar essa necessidade, certamente irá procurar pelo filme, exceção para o caso dos 

audiolivros, com recursos sonoros especificamente trabalhados à necessidade de deficientes 

auditivos; os recursos de som e imagem não possuem muita validade para os livros digitais 

voltados ao público adulto. 

 O cenário dos livros digitais infantis, contudo, é diferente. De todos os livros, eles são 

o tipo ideal no sentido de explorar recursos de imagem, interação, som, e texto, visto que 

 

Do ponto de vista histórico, os livros para criança são uma contribuição 

valiosa à história social, literária e bibliográfica; do ponto de vista 

contemporâneo, são vitais para a alfabetização e para a cultura, além de 

estarem no auge da vanguarda da relação palavra e imagem nas narrativas, 

em lugar da palavra simplesmente escrita. [...] Estão entre os textos mais 

interessantes e experimentais no uso de técnicas de multimídias, 

combinando palavra, imagem, forma e som. (HUNT, 2010, p. 43) 

 

 As narrativas também acompanharam o curso da história, e suas respectivas culturas.  
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Por isso, são três as modalidades presentes nos livros infantis: as narrativas orais, as 

narrativas escritas e, mais recentemente, as narrativas de hipermídia. O livro digital infantil 

permite a convergência das narrativas oral, escrita e de hipermídia, o que configura o 

cenário ideal mencionado por Hunt (2010): o de maior apelo para explorar novas mídias. 

 Contudo, há outras questões apontadas por Hunt (2010): como a do livro infantil ser 

aliado à alfabetização e consequente aumento do desenvolvimento intelectual de uma 

criança. Os livros digitais infantis cumpririam essa função? As soluções tecnológicas podem 

tornar o texto, ou, nesse caso, hipertexto11, mais interessante e mais interativo, o que 

provavelmente aumenta as chances de uma criança se interessar por um livro desse porte. 

 Certamente, percebemos como positiva uma iniciativa que desperta o interesse da 

leitura nas crianças, mas é necessário averiguar o possível excesso no uso dos recursos de 

multimídia, no intuito de verificar se isso não se apresenta como fator negativo. A cautela se 

faz necessária porque o exagero de técnicas multimídias pode diminuir a capacidade de 

cognição e imaginação do leitor, posto que todos os elementos de um livro digital infantil já 

estão dados, prontos, dependendo da forma que o livro foi produzido. 

 Em retomada à citação de Nunberg (1993, p. 15), percebe-se o posicionamento do 

autor face às novas formas do livro, pois entende que o livro digital transcende os limites 

materiais do livro impresso, porém, no quesito de difusão da informação. E quanto aos 

limites que os livros digitais infantis impõem à imaginação? 

 Os livros digitais infantis permitem que o leitor interaja e interfira na história, 

possibilita até mesmo um intercâmbio entre as figuras de leitor e autor. É possível escolher o 

rumo da história, a cor de cabelo dos personagens, suas roupas, falas e comportamentos. 

Entretanto, se os elementos forem construídos dessa forma, o nível de imaginação e 

cognição pode não ser o esperado. Essas assertivas provocam a reflexão a respeito de como 

os livros digitais infantis são recebidos e categorizados. 

 A capacidade de disseminação e acessibilidade da informação pelo livro digital 

constitui seu maior apelo, fato que não se aplica ao livro digital infantil, que se apodera dos 

recursos audiovisuais para não ficar à margem. Por esse motivo, 

 

É preciso assegurar a indestrutibilidade do texto pelo maior tempo possível, 

através da utilização do novo suporte eletrônico: deste ponto de vista, nem 

                                                 
11 Entende-se por hipertexto, uma escrita/leitura não linear em um sistema de informática. (LÉVY, 1993, p. 29) 
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os discursos de denúncia nem os entusiasmos utópicos e às vezes ingênuos 

correspondem ao diagnóstico que se deve fazer. Ao mesmo tempo, para 

todos os textos cuja existência não começou com a tela, é preciso preservar 

as próprias condições de sua inteligibilidade, conservando os objetos que os 

transmitiram. (CHARTIER, 1998a, p. 153) 

  

 Assim, em relação aos textos, e como mencionado acima, não se faz necessária nem 

a recriminação do que nos parece novo, nem o entusiasmo utópico, mas sim um equilíbrio 

entre ambos. O autor citado ainda menciona uma possível ingenuidade na maneira de lidar 

com a situação desconhecida. No caso do livro digital infantil, a problemática reside em um 

possível desequilíbrio entre as ponderações expostas pelo autor sob citação. Em suma, o 

livro digital infantil precisa ser trabalhado de um modo que preserve a inteligibilidade dos 

textos, para assim manter sua função de aliado à alfabetização e ao desenvolvimento 

cognitivo das crianças.   

 Feito isso, abre-se espaço para uma curadoria que, ao levar em conta essa 

importante função dos livros infantis, se utilizará dos novos recursos para aprimorá-la. Como 

exemplo, podemos citar o trabalho desenvolvido na produção do livro O jogo do vai e vem, 

de Flávia Muniz, finalista do Prêmio Jabuti, na categoria Infantil Digital. A leitura de O jogo 

do vai e vem, além de proporcionar o entretenimento comum aos livros infantis, pode 

também auxiliar de forma mais eficaz na aprendizagem de um leitor iniciante, visto que os 

recursos utilizados no livro reforçam atividades ligadas aos números e às letras. Por meio 

dos recursos de animação, interação e narração eletrônica, o leitor é convidado a clicar em 

cada um dos bichinhos que fazem parte da história, e, à medida que clica, o número 

correspondente à quantidade salta na tela. Ao final da interação, o número equivalente ao 

total de bichinhos contados aparece centralizado, ainda maior que os anteriores expostos, 

como podemos observar na Figura 5. 
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Figura 5 - Página quatro do livro digital O jogo do vai e vem 

 

 A relação do leitor com as palavras também é explorada, possibilitada pela animação 

das cores utilizadas nas letras do texto, que acompanha exatamente o tempo em que o 

narrador eletrônico as lê. Assim, a criança, mesmo sem perceber, pode equiparar os 

fonemas das letras às suas representações gráficas de forma mais sistematizada. Este 

recurso foi sinalizado na Figura 6. 
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Figura 6 - Página quatro do livro digital O jogo do vai e vem 

 

 Sendo assim, os produtores editoriais não devem perder a oportunidade de explorar 

todos os recursos possíveis de um livro digital infantil e ofertar produtos diferenciados ao 

mercado. Fato que não deve inibir uma postura consciente de escolha entre um livro infantil 

tradicional e um trabalhado de acordo com todos os recursos multimídias por ele 

possibilitado, desde que não extrapolem o fluxo narrativo.  

 Ainda assim, é valido ressaltar que nem todos os livros infantis se resumem, 

necessariamente, a conteúdos literários. Como também é importante lembrarmos que os 

livros digitais não são pioneiros em explorar as possibilidades do suporte, para apresentar 

livros diferentes dos comumente conhecidos: com uma capa, um miolo impresso no papel, 

com uma narrativa linear. Seria o caso dos livros-brinquedo, dos livros-jogo e dos livros pop 

ups. 

 

 

3.5 Livro-brinquedo, livro-jogo, livro pop up 

 

 Na obra denominada Uma história da leitura, Manguel (1997) propõe-se a apresentar 

fatos curiosos ocorridos no universo leitor. Para exemplificar o quão diversos podem ser os 



60 
 

livros e suas funcionalidades, o autor cita Francis Bacon: “Alguns livros são para se 

experimentar, outros para serem engolidos, e uns poucos para se mastigar e digerir”. 

(BACON apud MANGUEL, 1997, p. 199) A metáfora do livro como alimento, vista 

anteriormente pelos olhos de Emília, novamente se apresenta. Sendo experimentado, 

engolido, ou mastigado e digerido, o livro cumpre a sua função. Função esta que, como 

expõe Francis Bacon, é múltipla. Pensar a funcionalidade do livro de maneira unívoca, 

portanto, é um equívoco.   

 As discussões levantadas após o surgimento dos livros digitais podem ser mal 

interpretadas justamente porque enveredam por um caminho que leva em consideração 

uma única ótica: a do livro atrelado às funções intelectuais. No entanto, o livro pode possuir 

mais acepções, e prestar outros tipos de serviço à sociedade. Nesse sentido, 

 

Quais são os serviços que o livro é suscetível de prestar ao nosso tipo de 

sociedade? Qual gênero de serviços ele pode oferecer e, se for o caso, que 

gêneros de serviços pode ser esperado por seus leitores? Para responder a 

estas questões, talvez, tenhamos de pensar menos nas mudanças 

tecnológicas da produção e distribuição do livro do que seria desejável para 

os profetas da revolução eletrônica; talvez convenha examinar de mais 

perto a natureza mutável do mundo em que vivemos, assim como as 

mudanças na maneira de experimentá-la. (BAUMAN, 2003, p. 26-27) 

 

 A hipótese levantada por Bauman (2003) faz-se coerente na medida em que tira o 

foco da revolução eletrônica como responsável por “desconfigurar” o que se entende por 

livro, e o realoca na natureza mutável do ser humano. Os diferentes formatos de livros 

produzidos e oferecidos aos leitores são produtos da necessidade humana de constante 

adequação ao que se faz novo. 

 No terreno do livro infantil, discussões similares já foram realizadas quando do 

advento dos livros-brinquedo, livros-jogo e livros pop ups. Há uma certa resistência em 

entender os livros digitais infantis como livros, por eles assumirem características que os 

assimilam a aplicativos, filmes e jogos, porém, como visto, essa resistência não é novidade. 

 Os livros-brinquedo apresentam-se de diversas maneiras: emborrachados, para 

acompanhar as crianças no banho; montáveis, para serem transformados em casas de 

boneca ou pista de corrida; em tecido, para poderem ser amassados ou dobrados; acoplados 

a um instrumento musical, para serem tocados, etc. São muitas as opções: algumas se 
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apresentam com total ausência de linguagem verbal, com apelo voltado somente para a 

linguagem visual. 

 Poderiam, então, não ser classificados como livros, só por não apresentarem texto, 

valor educativo e literário? E os demais serviços prestados pelo livro, ressaltados por 

Bauman (2003)? Os livros-brinquedo não estariam cumprindo bem sua função de estímulo 

sensorial, tátil e de entretenimento? Essas considerações são elucidadas por Cararo (2014): 

 

Com tantos recursos, esses livros acabaram sendo encaixados em outra 

denominação, ganhando com isso uma interrogação desnecessária: livros-

brinquedo (uma categoria que ultrapassa o formato pop-up, diga-se). A 

interrogação, neste caso, deve-se à pergunta que ficou mais evidente com 

este nome: é livro ou brinquedo? É literatura ou brincadeira? E, nisto, uma 

divisão perigosa parece ter se instalado: é sério ou só diversão? Como se o 

livro não pudesse estar associado ao prazer, ao entretenimento, uma 

separação que retrocede três séculos na história, quando os livros infantis 

eram puramente educativos e com lições de moral. A essas questões, vale 

lembrar que os livros-brinquedo foram legitimados como categoria literária 

pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ) e também são 

classificados como gênero pela Bibliografia Brasileira de Literatura Infantil e 

Juvenil desde 1985. (CARARO, 2014, p. 55) 

 

 A pergunta “é livro ou brinquedo?” é recorrete. O questionamento não é novo, assim 

como não é direcionado exclusivamente aos livros digitais. De qualquer modo, uma possível 

resposta seria: é livro e é brinquedo, pois a denominação de livro não é arbitrária. Como 

visto na citação acima há, até mesmo, instituições que se comprometem a verificá-los para 

que possam classificá-los como tal. 

 Os livros pop ups, aqueles que apresentam componentes interativos à narração por 

meio das possibilidades de manuseio do próprio papel, passaram por questionamentos 

semelhantes. Alguns exploram os diversos tipos de cortes gráficos para fazer “saltar” 

elementos da história, no momento em que as páginas são viradas. Outros permitem que os 

personagens se movam, mesmo que de forma limitada, de um espaço a outro da página. O 

narrador dos livros pop ups pode afirmar que existe uma bela paisagem na janela, e o leitor 

pode imaginá-la, ou abrir a janela e vê-la. Aqui também a cognição, interpretação e 

sensorialidade são trabalhadas. Todas permitidas pela narrativa. 

 Sobre narrativas, retomando as reflexões levantadas no capítulo 2 - O fio condutor da 

narrativa -, é válido levantarmos alguns pontos a respeito dos livros-jogo. Além de serem 
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rotulados como jogos, permitindo questionamentos similares aos dos livros-brinquedo e pop 

ups, eles também trazem à tona, novamente, o debate sobre a linearidade da narrativa. Os 

livros digitais possibilitam uma narrativa multilinear, por abrirem espaço aos hiperlinks. 

Novidade dos digitais? Não. As possibilidades de leitura por meio de hiperlinks já existiam 

nos livros-jogo, aqueles em que o final de capítulos específicos pode ser escolhido pelo 

leitor. A diferença entre os livros digitais e os livros-jogo reside no fato de que estes não 

permitiam tantos caminhos quanto aqueles. A diversidade do percurso da narrativa, assim, 

não é exclusiva dos livros digitais. 

  A breve exposição sobre os livros-brinquedo, livros-jogo e livros pop ups nos permite 

perceber que os questionamentos a respeito da real função do livro não são exclusivos do 

digital, pois a interação já estava presente em livros anteriores ao digital, mesmo que 

situados em um espaço material, e não virtual - o do papel. Há interseções entre ambos os 

espaços, assim como há diferença. O livro digital, por exemplo, não conseguirá explorar as 

dimensões do papel, como os pop ups podem fazer, a não ser que projetem imagens em 3D 

ou em realidade aumentada. Igualmente, será difícil pensar um livro digital que consiga 

possuir cheiro, como os livros em papel podem ter. A dicotomia é evidente, mas seria uma 

discussão tão importante a ponto de julgar o que é ou não livro? 

 Sobre essa questão, Lago (2013), ao ser indagada sobre o cenário dos livros digitais, 

transfere a discussão para outro ponto, que é crucial:  

 

Também tenho minhas dúvidas do que vai ficar com o nome de livro ou 

não. Estamos num momento muito inovador, em que novas experiências 

estão sendo feitas, mas não importa o nome, se vai ser chamado de livro ou 

de jogo ou de animação interativa. Eu não sei o que vai ser, mas gostaria 

que a criança tivesse chance de ter, em vez de uma, diversas experiências 

de leitura, uma delas sendo a da leitura aprofundada, com seu próprio 

ritmo, concentrada, sem nenhuma intervenção. Não importa o suporte. 

(ANGELA LAGO apud CARARO, 2013) 

 

 Não importa se leva ou não o nome de livro. Não importa o suporte do livro. Lago 

(2013) chama atenção para o que de fato importa: a integridade da leitura. E, em 

consonância com Chartier (1998b), mesmo considerando as possíveis ordens instauradas 

pelo livro, a “relevância” da leitura não consegue ser anulada: 
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O livro sempre visou instaurar uma ordem; fosse a ordem de sua 

decifração, a ordem no interior da qual ele deve ser compreendido ou, 

ainda, a ordem desejada pela autoridade que o encomendou ou permitiu a 

sua publicação. Todavia, essa ordem de múltiplas fisionomias não obteve a 

onipotência de anular a liberdade dos leitores. Mesmo limitada pelas 

competências e convenções, essa liberdade sabe como se desviar e 

reformular as significações que a reduziram. Essa dialética entre a 

imposição e a apropriação, entre os limites transgredidos e as liberdades 

refreadas não é a mesma em toda parte, sempre e para todos. Reconhecer 

as suas modalidades diversas e variações múltiplas é o objeto primeiro de 

um projeto de leitura empenhado em capturar, nas suas diferenças, as 

identidades entre os leitores e sua arte de ler. (CHARTIER, 1998b, p. 8) 

 

 Assim, o que deve ser levado em consideração sobre o suporte deveria estar 

direcionado menos ao fato de que ele configura ou não um livro, e mais ao fato do quanto 

ele pode determinar a leitura, pois esta precisa se adequar àquele. Nesse sentido, o suporte 

pode e irá mudar à vontade, desde que continue mantendo íntegra a leitura. 
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4 LEITURA OU NAVEGAÇÃO? 

 

O conhecimento é mantido, difundido e estocado pelo livro, seja o de 

papel, seja o eletrônico, pois sua forma de transmissão não é via oral, 

é pela leitura.                                                              (CALDIN, 2003, p. 51) 

 

4.1 Leitor ou usuário? De qual leitor estamos falando? 

 

 A epígrafe de Caldin (2003) justifica este capítulo voltado à leitura. As narrativas orais 

não mais se colocam como as principais responsáveis pela transmissão da informação; essa 

responsabilidade, teoricamente, recairia sobre o livro. Contudo, os livros não aparecem 

como responsáveis diretos pela transmissão do conhecimento, pois, de acordo com a autora 

citada, funcionam no sentido de somente difundi-lo e mantê-lo. A responsabilidade, 

portanto, fica a cargo da leitura. 

 Todavia, a leitura não se mantém inabalável, tampouco seu conceito, pois a mudança 

de suporte influencia nas formas de ler, antes feita em voz alta, e hoje de maneira silenciosa, 

assim como era intensiva, e aos poucos se tornou extensiva. Para manter-se na condição de 

“transmissora” do conhecimento, a leitura precisa acompanhar as modificações ocorridas 

em seu percurso, por isso 

   

[...] desde os livros ilustrados e, depois, com os jornais e revistas, o ato de 

ler passou a não se restringir apenas à decifração de letras, mas veio 

também incorporando, cada vez mais, as relações entre palavra e imagem, 

desenho e tamanho de tipos gráficos, texto e diagramação. [...] Tendo isso 

em vista, não há porque manter uma visão purista da leitura restrita à 

decifração de letras. Do mesmo modo que o contexto semiótico do código 

escrito foi historicamente modificando-se, mesclando-se com outros 

processos de signos, com outros suportes e circunstâncias distintas do livro, 

o ato de ler foi também se expandindo para outras situações. Nada mais 

natural, portanto, que o conceito de leitura acompanhe essa expansão. 

(SANTAELLA, 2004, p. 17) 

 

Na mesma linha do raciocínio, Cunha (2008) afirma que somada à modificação da 

leitura, certamente, há a modificação do leitor. De forma pontual, a autora menciona essa 

questão em relação à incorporação da escrita aos meios eletrônicos: 
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A propósito de tal discussão impõe-se ainda o reconhecimento de que, com 

a introdução da escrita nos meios eletrônicos, emergem novas formas de 

leitura. Em diferentes momentos históricos, cada sociedade, em função das 

tecnologias de que dispõe, faz emergir tipos específicos de leitores. 

(CUNHA, 2008, p. 48) 

 

Sendo assim, ler não é somente decifrar letras, e o ato da leitura de fato se expande à 

medida que diferentes circunstâncias do livro se impõem, essas duas assertivas nos ajudam 

a entender o cenário do livro digital, e o motivo de falarmos a respeito de um “novo” tipo de 

leitor, aquele que se volta para os textos eletrônicos. Para tanto, é válido visitarmos, mais 

uma vez, as questões levantadas por Santaella (2004). 

A autora, no livro Navegar no ciberespaço: o perfil cognitivo do leitor imersivo, 

consegue mapear três diferentes tipos de leitores. Por mais que seja difícil traçar 

características exatas de todos eles, Santaella as alcança ao tomar por base os meios nos 

quais os indivíduos estão inseridos, que influenciam em todas as atividades humanas, 

inclusive no ato de ler. 

 Então, alguns marcos históricos influenciam nas características dos três tipos de 

leitores propostos por Santaella (2004) - o Renascimento, a Revolução Industrial e o advento 

da tecnologia:  

 

O primeiro [...] é o leitor contemplativo, mediativo da idade pré-industrial, 

o leitor da era do livro impresso e da imagem expositiva, fixa. Esse tipo de 

leitor nasce no Renascimento e perdura hegemonicamente até meados do 

século XIX. O segundo é o leitor do mundo em movimento, dinâmico, 

mundo híbrido, de misturas sígnicas, um leitor que é filho da Revolução 

Industrial e do aparecimento dos grandes centros urbanos: o homem na 

multidão. Esse leitor, que nasce com a explosão do jornal e com o universo 

reprodutivo da fotografia e do cinema, atravessa não só a era industrial, 

mas também suas características básicas quando se dá o advento da 

revolução eletrônica, era do apogeu da televisão. O terceiro tipo de leitor é 

aquele que começa a emergir nos novos espaços incorpóreos da 

virtualidade. (SANTAELLA, 2004, p. 19) 

 

A revolução eletrônica e a virtualização, de acordo com a autora, abrem espaço para 

o último tipo de leitor apresentado, o leitor imersivo, aquele que interessa a este estudo, 

pois é o leitor dos espaços virtuais, da tela do computador, do mundo eletrônico, enfim, o 

leitor dos livros digitais. Por isso, 
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Trata-se, de fato, de um leitor, na medida em que se entenda a palavra 

“leitor” como designando aquele que desenvolve determinadas disposições 

e competências que o habilitam para a recepção e resposta à densa floresta 

de signos em que o crescimento das mídias vem convertendo o mundo. É, 

no entanto, um tipo especial de leitor, o imersivo, quer dizer, aquele que 

navega através de dados informacionais híbridos – sonoros, visuais e 

textuais – que são próprios da hipermídia, [...]. (SANTAELLA, 2004, p. 47) 

 

A maneira pela qual o leitor imersivo é descrito suscita algumas indagações: seria de 

fato um leitor, ou um usuário de dispositivos eletrônicos? Seria um leitor que lê, ou um 

usuário que navega? A resposta ideal para todas elas seria: nem um, nem outro, mas os dois, 

pois o leitor imersivo transita por espaços que são, justamente, híbridos. Medeiros (2011, p. 

60) corrobora essa assertiva, ao afirmar que o “leitor imersivo é, pois, um leitor híbrido, já 

que envereda pela materialidade do livro (herdeiro do códex) e pela imaterialidade do texto 

hipermidiático (a arquitetura líquida)”. 

A aptidão necessária para ler animações, imagens, sons, textos e vídeos, 

simultaneamente, encontrará lugar, então, no “leitor-usuário”, o leitor da narrativa pós-

moderna, fragmentada, de hipermídia. Devido a isto, o hibridismo mostra-se como 

característica fundamental, porque, por mais que novos elementos surjam para serem lidos, 

eles não fogem da concepção que temos de livro e leitura, tão influenciada pelo material e o 

textual, respectivamente. 

 Sendo assim, o radicalismo a respeito do fim do livro pode ser deixado de lado, pois 

ele continua a sê-lo, por mais que sua leitura passe a ser realizada em hipertextos, e ele 

possa vir a ser caracterizado como um hiperlivro, da forma que preconiza Cunha (2008):    

 

Contudo, o livro em nossa sociedade conserva um lugar bastante impor-

tante. As novas formas de linguagem não o anulam, mas se enredam nele, 

aliás, o lêem. Lêem-no mediante outros signos. Diversos códigos migram 

para livro, da mesma forma como códigos do livro migram para outros su-

portes, e, com esse trânsito, os textos vão assumindo características de es-

trutura hipertextual; o que vai requerer um programa de acesso via leitura 

com características de um mapa de navegação multidirecional e interativo 

do hipertexto do computador para explorar os limites e possibilidades 

desse hiperlivro, feito de links múltiplos, que vão traçando vias 

permutacionais pelas quais é possível navegar. (CUNHA, 2008, p. 49) 

 

 De qualquer forma, é possível ler, de qualquer forma, é possível continuar a navegar. 

E, de toda forma, os três tipos de leitores não são excludentes, pois as características que os 
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compõem são cumulativas, e as modificações ocorridas no tempo, que foram concebendo 

novos tipos de leitores, são graduais. Falas, imagens, movimentos e sons já se apresentavam 

nas práticas leitoras dos leitores moventes, por exemplo. Mesmo que ocorressem em menor 

escala, a presença desses elementos nos textos já preparava o terreno para o leitor imersivo, 

inclusive, 

 

Para Chartier, o leitor do texto eletrônico, ou seja, da tela é uma mistura de 

todos os demais leitores da Antiguidade. É um pouco como o leitor de rolo, 

pois o texto corre numa barra de rolagem, um pouco como o leitor 

medieval ou do livro impresso, que pode usar referências como paginação e 

recorte de texto, mas tem mais liberdade. (CARARO, 2014, p. 65) 

 

Após discussões levantadas neste tópico, já é possível identificarmos de qual leitor 

estamos falando, porém, ainda mais importante que identificá-lo, é ratificar a conclusão de 

que a leitura se mantém, mesmo que também nela tenha havido modificações. E se ela se 

mantém, continua proporcionando aprendizagem e entretenimento. 

 

 

4.2 Ler e aprender, leitura e prazer 

  

 Quando o assunto é leitura, é comum que sua dupla função venha à tona: qual seria a 

atividade fim? Aprendizado ou prazer? Mais uma vez, ficamos com os dois. Há leitores que 

apontam a leitura como uma prática informativa e de aprendizagem, assim como há leitores 

que leem por prazer.   

A terceira edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil (FAILLA, 2012, p. 286-7), 

por exemplo, aponta que 25% dos leitores entrevistados leem mais por prazer, enquanto os 

demais 25% leem por obrigação. Quando perguntados sobre os motivos que os levam a ler, 

porém, em primeiro lugar (55%) está a “atualização cultural e de conhecimentos gerais”, e 

em segundo lugar (49%) aparece o “prazer, gosto ou necessidade espontânea”. Também na 

quarta edição (INSTITUTO PRÓ-LIVRO, 2016, p. 23), o “gosto” se mantém como primeira 

opção (25%) para motivação em leitura de livros, seguido da “atualização cultural ou de 

conhecimentos gerais” (19%). Assim, levando em consideração os dados da pesquisa, a 

relação entre a leitura, o aprendizado e o prazer se mostra bem estreita. 
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 A mesma relação vem à tona quando é discutido o que se espera da leitura, 

especificamente, no âmbito infantil. De certo, a leitura é uma atividade aliada à 

aprendizagem e ao desenvolvimento cognitivo das crianças. Da mesma forma, não deixa de 

ser uma das opções de entretenimento e lazer infantis. 

 E quando esse tipo de discussão contempla o livro digital, novas questões se põem, 

pois, de um lado, há quem perceba a leitura em dispositivos eletrônicos sob uma ótica 

positiva. No entanto, por outro, há quem identifique questões negativas, como, por 

exemplo, Manguel (2014), autor do livro Uma história da leitura. Em uma entrevista à Sylvia 

Colombo, no ano de 2014, Manguel teceu breves comentários sobre a leitura de textos 

eletrônicos, afirmando que estes não proporcionam a mesma capacidade interpretativa dos 

textos impressos, pois a leitura, por ser virtual, não permite uma “concentração necessária”. 

(MANGUEL, 2014) 

 A possível desconcentração de uma criança durante o ato de leitura é algo a se 

preocupar, até porque, sem concentração, ela pode perder parte relevante do conteúdo que 

está sendo lido. Contudo, tal inferência só se torna válida se tivermos tomando a leitura 

como prática exclusiva para aquisição de informação, ou de aprendizagem. No mais, a 

desconcentração também pode ocorrer durante a leitura de livros impressos. 

 Além disso, em contraponto ao modo com que Manguel (2014) se posiciona sobre 

textos de livros impressos, é possível pensarmos a leitura em tela de maneira justamente 

contrária: a de aliada à concentração e ao interesse pela leitura. Podemos tomar como 

exemplo, as experiências das oficinas de leitura realizadas pela Editora Pipoca, nas quais as 

responsáveis pela Editora puderam observar que 

 

[...] a concentração das crianças com os livros impressos depende de uma 

diversidade enorme de fatores, enquanto o livro digital, só pelo fato de ser 

digital, já atrai as crianças. Elas gostam de tecnologia e isso pode ser usado 

a favor de uma formação cultural, literária. E, já em diversas situações, as 

crianças souberam recontar a história até com bastante riqueza de 

detalhes, o que entendemos como uma demonstração da atenção que elas 

tiveram na história, a narrativa teve seu papel, ou seja, a atenção e a 

concentração não aconteceu somente para as interações e para os 

dispositivos eletrônicos. (Apêndice B, p. 127) 
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 Por conta disso, é necessário ampliarmos o que entendemos por leitura, até mesmo 

para que as controvérsias relacionadas aos livros digitais não cheguem a parecer 

preconceito:  

 

Dentre os preconceitos, bastante corrente é aquele que concebe a leitura 

como sendo exclusivamente a leitura de letras do código alfabético cujo 

protótipo está na leitura de livros, a saber, leitura linear, de sequências 

fixas, com princípio e fim determinados e clara noção de unidade das partes 

em relação ao todo. (SANTAELLA, 2004, p. 174) 

 

De qualquer forma, a preocupação não é exagerada, e precisamos, sim, dosar os dois 

lados, para que os novos artefatos não sejam consumidos de forma ingênua. É o caso dos 

livros-aplicativo infantis, por exemplo, que transpõem o conteúdo de um livro para dentro 

de um aplicativo. A criança realiza a leitura de um livro ao mesmo tempo que interage com a 

interface de um aplicativo. 

No entanto, o fato de o livro se encontrar no formato de um aplicativo, permite que 

novas linguagens sejam trabalhadas, o que poderia desconfigurar a leitura, mas também 

ampliar a experiência, motivo pelo qual até mesmo psicólogos sinalizam a necessidade de 

cautela: 

 

De acordo com a psicóloga Soledad Véliz (2012) do CEDETJ, Centro 

de Desenvolvimento de Tecnologias de Inclusão da Universidade Católica 

do Chile, em entrevista à revista Habia una vez (2012) – alguns estudos com 

relação à teoria da Codificação Dual (associação reforçada pela dupla 

codificação) indicam que o uso de eBook-APPs podem ampliar a 

compreensão das crianças.  

Mas Pizarro (2012), também psicólogo do CEDETJ, afirma que é 

fundamental que todos os códigos utilizados na interface do livro interativo 

tenham sentido entre si e sejam coerentes, para que não haja uma 

sobrecarga cognitiva fazendo com que o leitor perca o fio da história. Para 

que isso não aconteça, a interface, os objetos informacionais e a 

interatividade devem reforçar a compreensão da obra. (TEIXEIRA et al, 

2014, p. 3) 

 

 No momento, para que possamos continuar com a dualidade aprender/prazer da 

leitura, o importante é lembrarmos que esse tipo de apreensão não é novidade, pois 

inquietação semelhante ocorreu quando do advento dos livros-brinquedo, dos livros pop 

ups, ou até mesmo dos almanaques para colorir e jogar. 
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  Do mesmo modo que os livros digitais infantis estão surgindo, recheados de 

novidades, os livros impressos também desbravaram possibilidades interativas, mesmo que 

dentro de suas respectivas limitações materiais. Nem todos os livros infantis em que o 

suporte é o papel, necessariamente, são destinados exclusivamente à leitura, assim como 

nem todos são literários. Fato que não impossibilita a criança de, ao interagir com todos 

esses formatos, passar por uma experiência de recepção de um conteúdo que a desenvolva 

cognitiva e intelectualmente. 

 O “peso” que se faz em cima do livro digital infantil, todavia, talvez resida no fato de 

que, mesmo os impressos tendo explorado diversas possibilidades, não conseguiram 

assemelhar-se a um DVD, a um filme ou a um jogo. Já a linha que separa o livro eletrônico 

dos filmes e games, quando abarcados todos os recursos multimídias, se torna bem mais 

tênue. 

De qualquer jeito, sendo ou não comparados com brinquedos, DVDs, filmes e jogos, 

são denominados livros. E se são livros, permitem a leitura, portanto, possuem grande 

relevância, pois, um livro infantil interativo  

 

Traz informação também, é uma forma da criança se informar, mas são 

informações em que você vai pescando e tecendo a sua própria informação, 

sem seguir com o pensamento de um pensador só. É claro que é muito 

interessante você formar seu próprio pensamento com retalhos colhidos 

aqui e acolá. Mas seguir o pensamento de um grande pensador também é 

interessantíssimo. Nós não vamos querer perder nada, não é? Que venha o 

novo e nos deixe também o que já conseguimos durante esse período de 

civilização. É acumulativo, a leitura vem sendo acumulativa desde o período 

cuneiforme. (LAGO apud CARARO, 2013) 

 

Não queremos perder nada, por isso acumulamos, por isso a leitura deve ser 

percebida como prática que irá receber e reunir todas as novas experiências que os 

diferentes formatos de livro proporcionaram e proporcionarão aos leitores. Entretanto, do 

mesmo modo, não podemos perder nada, para garantirmos que todo o avanço conquistado 

até hoje não se esvaneça. 

É devido a isto que pesquisas relacionadas a essas temáticas são importantes, como 

as realizadas por Cunha (2008), que acompanham a transposição do antigo para o novo, no 

intuito de verificar a continuidade da qualidade, ou, melhor ainda, aumentá-la: 
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Para Júlio Plaza (1998: 98), “a operação de linguagem de um meio para 

outro implica em consciência tradutora capaz de perscrutar não apenas os 

meandros da natureza do novo suporte, seu potencial e limites, mas a 

partir disso, dar o salto qualitativo, isto é, passar de mera reprodução para 

a produção”. Em outras palavras, “traduzir com invenção pressupõe 

reinventar a forma, isto é, aumentar a informação estética.” (CUNHA, 2008, 

p. 50) 

 

 Como revela a autora citada, a conservação da qualidade, e até mesmo seu aumento, 

ocorre porque existe um comprometimento em trabalhar a informação, inclusive do ponto 

de vista estético, para que nada se perca. O todo que hoje entendemos e alcançamos a 

respeito da leitura é um dos bens que não podemos perder. 

 Para tanto, é importante compreendermos que os diferentes tipos de leitura não só 

possuem cada um o seu espaço, como também nenhum deles permite que a criança passe 

“ilesa” por uma experiência que será, de toda forma, positiva. Nesse sentido, Caldin (2003), 

em consonância com Lago (2013) e Cunha (2008) considera que 

 

Tem-se como assertiva que a criança, ao realizar a leitura de textos 

literários, não passa apenas os olhos pela página impressa. Busca um 

sentido nas palavras, aventura-se no desvendamento do enigma do código 

escrito. 

 A quantidade dos textos literários infantis no mercado livreiro 

propicia a criação de diversos público-leitores, cada qual com sua 

preferência. Mas, induzido pelo autor, pode o leitor-criança ser 

ingenuamente levado no rol das ideologias dominantes, visto que é o 

adulto (com seus valores) que escreve o texto literário infantil. Entretanto, 

no decorrer de muitas leituras e à medida que vai ganhando experiência, 

pode esse leitor inferir sentidos à leitura, ou, como diria Iser (1999), 

preencher as lacunas do texto. (CALDIN, 2003, p. 48) 

 

 Portanto, lendo para aprender, ou lendo por prazer, são as leituras que permitem o 

acúmulo de experiências por parte das crianças. Do mesmo modo, a leitura oferece a 

oportunidade de inferir sentido, o aprimoramento cognitivo, imaginativo e intelectivo de 

uma criança, aumentando a leitura e percepção do mundo a sua volta. E somente assim, ela 

poderá achar o sentido necessário ao preenchimento das lacunas, pois ler é aprender, é 

lazer e é, principalmente, produzir sentido. 
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4.3 Recepção, apreensão e produção de sentido 

 

 A relação do leitor com um texto pode receber influências de diversas variáveis. Na 

esfera psicológica: ausência ou presença de atenção, concentração, estímulo, foco, 

informação, etc. Já no campo físico: ausência ou presença ideais de local, luminosidade, 

material, sonoridade, visibilidade, etc. De qualquer modo, enfrentando ou não dificuldades, 

a palavra final é do leitor. 

 A maneira com que cada leitor recepciona um texto é ímpar. Por mais que 

profissionais atuantes na área trabalhem continuamente no sentido de auxiliar a maior 

apreensão do conteúdo, somente o próprio leitor, com ou sem estímulo, detém o domínio 

derradeiro da interpretação. Fato que configura, tomando emprestada a acepção de 

Chartier (1998a), a indestrutibilidade do texto e, consequentemente, da leitura: 

 

A indestrutibilidade do texto, supondo que seja atingida, não significa que 

devam ser destruídos os suportes particulares, historicamente sucessivos, 

através dos quais os textos chegaram até nós, porque – e creio que o 

conjunto desta conversa o demonstrou – a relação da leitura com o texto 

depende, é claro, do texto lido, mas depende também do leitor, de suas 

competências e práticas, e da forma na qual ele encontra o texto lido ou 

ouvido. Existe aí uma trilogia absolutamente indissociável se nos 

interessamos pelo processo de produção de sentido. O texto implica 

significações que cada leitor constrói a partir de seus próprios códigos de 

leitura, quando ele recebe ou se apropria desse texto de forma 

determinada. (CHARTIER, 1998a, p. 152) 

 

Logo, de toda forma, o texto será recebido, apreendido e a produção de sentido 

ocorrerá. Mesmo assim, podemos perceber que existe um cuidado especial dos autores e 

produtores editoriais em escrever e produzir livros que propiciem sensibilidades estéticas, 

trabalhadas no intuito de atiçar a capacidade imaginativa do leitor. 

A multiplicidade de códigos dos quais esses profissionais podem se valer para 

fomentar interpretação textual encontra um terreno fértil nos livros infantis, onde a 

linguagem não verbal é tão bem-vinda quanto a linguagem verbal. Seria o caso da forte 

presença de ilustrações em livros infantis, que chegam para complementar o sentido que as 

palavras conferem ao texto. Como abordado por Hunt (2010):  
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A literatura infantil toma emprestadas características de todos os gêneros. 

Mas existe um gênero para o qual ela tem contribuído: o livro-ilustrado, 

que é distinto do livro com ilustração. Essa distinção é, em grande parte, 

organizacional. Porém, se lembrarmos que a ilustração altera o modo de 

como lemos o texto verbal, isso se aplica ainda mais ao livro-ilustrado. 

(HUNT, 2010, p. 233) 

 

 O autor declara que as ilustrações alteram o modo pelo qual lemos o texto verbal, 

sendo ainda organizadas e trabalhadas da forma adequada, figuram como aliadas à 

produção de sentido. No entanto, e se além das ilustrações comuns ao livro infantil 

impresso, adicionarmos mais códigos representantes da linguagem não verbal? Como os 

códigos permitidos pelo livro digital? 

 Os elementos audiovisuais e de interação não poderiam extrapolar os limites da 

complementação e abafar a liberdade imaginativa do leitor infantil, visto que ele não mais 

precisa ler a história, pois possui a opção de escutá-la? Já que ele não mais precisa fantasiar 

quais seriam o rosto e a vestimenta dos personagens, que não só estão ilustrados, como 

animados? Os livros digitais infantis que lançam mão de todos esses elementos para compor 

suas respectivas histórias não trariam um sentido produzido para criança, sem lacunas para 

serem preenchidas?  

 Mais uma vez, não é uma problematização nova, pois uma semelhante foi levantada 

por Hunt (2010) com o desenvolvimento das técnicas de ilustração: 

 

Mas – e infelizmente isto é verdade na maioria dos casos – os livros 

ilustrados também podem fixar as palavras numa interpretação restritiva, 

prosaica. É óbvio que não há nenhum sentido no qual as imagens possam 

“simplesmente” ilustrar o que as palavras dizem; elas devem interpretá-las, 

mas a interpretação pode ser insípida ou ajustar-se a estereótipos visuais 

de forma ou cor ou padrões visual-verbais comerciais/populares. (HUNT, 

2010, p. 236)  

 

O ponto que o autor citado menciona dialoga com questões também presentes nas 

formulações de Chartier (1998a) e Colomer (2003), agora voltados para o livro digital: até 

que ponto os recursos que abrem espaço para a linguagem não verbal podem influenciar na 

interpretação? A emergência de novos códigos não estaria configurando um leitor passivo, 

que só recebe a informação, sem decodificá-la, para conseguir uma apreensão eficaz?  
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As considerações dos autores mencionam dois tipos de interpretações possíveis de 

serem colocadas em prática no ambiente dos livros digitais; uma que seria facilitada e outra 

que seria impositiva. A primeira, exposta por Colomer (2003): 

 

[...] pode-se pensar também que a extensão desses recursos responde à 

suposição de alguns destinatários com hábitos sociais de recepção narrativa 

audiovisual. Esta aprendizagem teria acostumado as crianças a um esforço 

de atenção pouco sustentado, ao mesmo tempo que os teria familiarizado 

com a tendência cultural atual de inter-relacionar profusamente elementos 

de distintas origens. A acumulação de elementos literários, recursos não 

verbais e diferentes tipos textuais constituiu, assim, uma via experimental 

de renovação das propostas imaginativas da narrativa infantil e juvenil de 

hoje em dia. (COLOMER, 2003, p. 318) 

 

Já na perspectiva de Chartier (1998a): 

 

De um lado, cada leitor, cada espectador, cada ouvinte produz uma 

apropriação inventiva da obra ou do texto que recebe. Aí temos que seguir 

Michel de Certeau, quando diz que o consumo cultural é, ele mesmo, uma 

produção – uma produção silenciosa, disseminada, anônima, mas uma 

produção. De outro lado, deve-se considerar o conjunto dos 

condicionamentos que derivam das formas particulares nas quais o texto é 

posto diante do olhar, da leitura ou da audição, ou das competências, 

convenções, códigos próprios à comunidade à qual pertence cada 

espectador ou cada leitor singular. A grande questão, quando nos 

interessamos pela história da produção dos significados, é compreender 

como as limitações são sempre transgredidas pela invenção ou, pelo 

contrário, como as liberdades da interpretação são sempre limitadas. A 

partir de uma interrogação como essa será talvez menos inquietante pesar 

as oportunidades e os riscos da revolução eletrônica. (CHARTIER, 1998a, p. 

19) 

 

 A esse respeito Colomer (2003) reflete sobre um tipo de interpretação que seria 

facilitada, pois o leitor, já acostumado com os recursos audiovisuais, não precisaria 

empregar tanta atenção para produzir sentido no texto lido. De forma semelhante, Chartier 

(1998a) traz à tona um tipo de interpretação que se caracteriza como impositiva, à medida 

que as inovações frutos da revolução digital impõem o sentido ao autor, e, assim, limitam 

sua liberdade de interpretação. Contudo, os autores citados apresentam os dois lados da 

moeda, pois levam em conta não só a própria singularidade do leitor, como a singularidade 

de seu posicionamento no ambiente e época nos quais vive. Por isso, Colomer (2003) se 
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refere aos novos “hábitos sociais de recepção narrativa audiovisual”, que podem ser 

resultados de uma demanda do leitor imersivo.  

 Já Chartier (1998a) reafirma o que foi registrado no início deste tópico: não importa a 

forma pela qual a interpretação será conduzida, a palavra final será do leitor, pois “cada 

ouvinte produz uma apropriação inventiva da obra ou do texto que recebe”. Assim, após 

análise das citações supracitadas, é possível compreender que os livros digitais abrem 

espaço a novas propostas de interpretação.  

 No mais, não podemos subestimar a capacidade imaginativa de nenhum leitor, muito 

menos a do leitor imersivo, aquele leitor pronto para navegar na hipermídia, interagir com 

ela, e, talvez, ultrapassar o sentido pronto para consumo, que estará além dos recursos 

interativos e audiovisuais. Se pensarmos por esse viés, teremos um leitor livre para buscar e 

descobrir suas próprias escolhas, justamente porque 

 

A hipermídia não é feita para ser lida do começo ao fim, mas sim através de 

buscas, descobertas e escolhas. Esse percurso de descobertas, entretanto, 

não cai do céu. Ao contrário, para que ele seja possível, deve estar 

suportado por uma estrutura que desenha um sistema multidimensional de 

conexões. A estrutura flexível e o acesso não linear da hipermídia permitem 

buscas divergentes e caminhos múltiplos no interior do documento. Quanto 

mais rico e coerente for o desenho da estrutura, mais opções ficam abertas 

a cada leitor na criação de um percurso que reflete sua própria rede 

cognitiva. (SANTAELLA, 2004, p. 50) 

 

 Portanto, os elementos presentes na hipermídia: a animação, a interação, o som; são 

todos passíveis de leitura, pois “compreende-se hoje que a leitura é uma experiência rica, 

que pode ser apenas textual, e que também pode ser visual, tátil e interativa, já que todos 

eles atribuem sentido”. (CARARO, 2014, p. 40) 

 Apesar disso, de acordo com a observação de Chartier (1998a), não podemos deixar 

de lado as inquietudes da revolução eletrônica. Para tanto, devemos dosar oportunidades e 

riscos. Os caminhos múltiplos citados por Santaella (2004), possibilitados pela hipermídia 

presente nos livros digitais, não podem se tornar caminhos “embaralhados”. Para que o 

leitor possa segui-los, ou ir além deles, há que se ter uma estrutura organizada, uma 

narrativa que, por mais flexível possa parecer, seja coerente, visto que o “pensamento lógico 

da criança exige unidade, coerência e organicidade entre elementos da narrativa [...]”. 

(COELHO, 2000, p. 35) 
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 E para que possamos entender como e quais recursos multimídias se apresentam 

coerentemente dentro de uma narrativa, precisamos discutir um pouco mais a respeito dos 

elementos que, de fato, ajudam na produção de sentido das histórias, ou aqueles que ali se 

encontram somente de maneira supérflua, o que será feito a seguir. 

 

 

4.4 Auxílio à imersão, firula e pirotecnia 

 

 Quando falamos em livros infantis, sendo ou não de literatura, a estética importa. 

Apesar disso, quem precisa se sobrepor é a narrativa, pois, mesmo que sejam livros-

aplicativo, livros-brinquedo ou livros-jogo, continuam sendo livros, um dos espaços em que a 

história a ser contada, deveria vir em primeiro lugar. Afinal de contas, mesmo com todas as 

inovações, desde a comunicação oral à eletrônica, continuamos “fazendo histórias”. 

 Seria ideal que nos livros digitais infantis não fosse diferente, ou seja, para que eles 

continuem contando histórias, as atuais possibilidades de apelo interativo, sonoro e visual 

devem ser exploradas de maneira coerente ao conteúdo da história, figurando como 

auxiliadores da imersão. Nesse ponto, o livro digital leva vantagem em relação ao livro 

impresso, porque “Além do engajamento por meio da imaginação do leitor, que o formato 

impresso já proporciona, o formato digital pode proporcionar um envolvimento físico e uma 

imersão mais profunda na história”. (TEIXEIRA, MÜLLER, CRUZ, 2015, p. 77) 

Entretanto, se os recursos que deveriam auxiliar na imersão forem utilizados sem 

motivo, corremos o risco de tê-los no material como “meras firulas” que acompanham o 

texto. E enquanto figurarem como acompanhamento podemos ao menos percebê-los de 

forma indiferente, ou até mesmo como um mimo, mas se postos de forma impensada, 

podem confundir, e livro com narrativa “embaraçada” não é a melhor oferta para um leitor 

infantil. Aliás, para nenhum leitor. 

 As novidades voltadas para as apresentações dos textos, portanto, precisam ser 

pensadas com cuidado, já que novos formatos podem influenciar em suas significações, ou 

seja, 

  

Reconstruir em suas dimensões históricas esse processo de “atualização” 

de textos exige, inicialmente, considerar que as suas significações são 

dependentes das formas pelas quais eles são recebidos e apropriados por 
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seus leitores (e editores). Estes últimos, de fato, não se defrontam jamais 

com textos abstratos, ideias e desprendidos de toda a materialidade: 

manejam ou percebem objetos e formas cujas estruturas e modalidades 

governam a leitura (ou a escuta) procedendo à possível compreensão do 

texto lido (ou ouvido). [...] é preciso levar em conta que as formas 

produzem sentidos e que o texto, estável por extenso, passa a investir-se 

de uma significação e de um status inéditos, tão logo se modifiquem os 

dispositivos que convidam à sua interpretação. (CHARTIER, 1998b, p. 13) 

 

 A reflexão de Chartier (1998b) aborda um ponto fundamental: a responsabilidade 

dos editores. O discernimento entre o livro digital infantil, que possui ou não elementos 

interativos e audiovisuais coerentes à narrativa, não deve partir do leitor. O papel do leitor é 

de consumidor, o leitor infantil, ainda mais, pois na maioria das vezes, a escolha do que ele 

lerá será feita por pais ou professores. 

 É evidente que um livro digital interativo é uma demanda do próprio leitor imersivo, 

portanto, igualmente evidente é que editores “antenados” optem por oferecê-los. A 

importância da oferta já se mostrou clara, já a forma pela qual a mesma será produzida 

ainda precisa de aperfeiçoamento, para que os livros digitais infantis possam alcançar ainda 

mais o objetivo de prezar por uma leitura de qualidade, como mencionado por Teixeira e 

Gonçalves (2014), ao considerarem que 

 

O objetivo da narrativa digital interativa é oferecer uma experiência de 

leitura com alta qualidade, enquanto proporciona um importante papel ao 

leitor, quando este interfere no resultado da história. O desafio da narrativa 

digital interativa é manter o equilíbrio em fazer com que, por meio da 

interatividade, o leitor tenha o controle, ativamente, do desenvolvimento 

da história e, ao mesmo tempo, possa produzir um conteúdo coerente. 

(TEIXEIRA, GONÇALVES, 2014, p. 66) 

 

Porém, para que a finalidade seja alcançada, os editores precisam ter em mente o 

mesmo desafio da narrativa digital interativa: manter o equilíbrio. Certamente, é cativante 

para um profissional do livro, ainda mais o livro infantil, contar com novas técnicas de 

produção editorial e gráfica em livros de papel. Imagina-se, então, quando o leque de 

opções se expande a ponto de existir a possibilidade de trabalhar com mais de uma mídia 

embutida em seu conteúdo. 

Entretanto, o desequilíbrio pode ser advindo justamente do entusiasmo de trabalhar 

com imagem, interação e som, superando, assim, a curadoria do próprio livro. O trabalho do 
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editor de livros digitais infantis, então, torna-se ainda mais melindroso, pois passa a ser 

realizado em um campo propício ao desequilíbrio, o campo híbrido, como entende Correro 

(2014): 

 

Digo que são híbridas porque estamos diante de uma mistura. Às vezes, não 

sabemos se é literatura, cinema, teatro digital; é muito difícil colocar 

barreiras entre os gêneros quando entramos no universo digital. Por isso 

dizemos que são híbridas. Digo que são multissensoriais porque apelam ao 

leitor: olhar, ouvir, tocar, e às vezes falar, por isso é multissensorial. E 

multimodal porque passa por diferentes meios: música, áudio, entre 

outros, apelando a diferentes sentidos. Por exemplo, antigamente havia o 

cinema preto e branco e agora o cinema é colorido, com música e às vezes 

até em 3D. Haverá obras que não necessitam de tudo isso, mas haverá 

obras em que esses aspectos podem ser interessantes, vão nos causar algo 

diferente esteticamente e com mais experiência sensorial. (CRISTINA 

CORRERO apud TANNURE, 2014) 

 

 Portanto, pode-se inferir que, se a produção editorial errar a mão, o fio da leitura se 

perde, e o que era para ser imersão se torna distração, ou o que era para ser literatura, 

passa a ser outra arte, como o cinema. Por esse motivo, faz-se necessário um cuidado no 

sentido de que as diversas linguagens permitidas pelo livro digital não se sobreponham.  

 As brincadeiras, por exemplo, serão muito bem-vindas. Toda criança adora brincar, 

juntá-las à leitura é uma prática saudável, desde que a brincadeira não se sobreponha à 

leitura, ou vice-versa. No contexto de um livro-aplicativo, ambas podem estar no mesmo 

ambiente, mas a brincadeira não precisa estar necessariamente dentro da narrativa.  

No livro Meu aplicativo de folclore, de Ricardo Azevedo, primeiro colocado do Prêmio 

Jabuti, na categoria Infantil Digital, o leitor possui a opção de ler, de brincar e, melhor ainda, 

de ler brincando. Na tela inicial do material (Figura 7), pode-se escolher o que ler: adivinhas, 

bestiário, contos, ditados, trava-línguas e parlendas.  
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Figura 7 - Tela inicial do livro digital Meu aplicativo de folclore 

 

Caso o leitor opte por ler os bestiários e os contos, ele deve entrar na respectiva área 

de cada um e lê-los. O que não impede de, a qualquer momento, passar para as brincadeiras 

disponibilizadas no aplicativo (como colorir seres folclóricos) por meio de um menu que 

aparece em todas as páginas (Figura 8). 

 

 
Figura 8 - Tela de brincadeira do livro digital Meu aplicativo de folclore 

 

Já nas demais opções de leitura: os adivinhas, os ditados e o trava-línguas - além da 

opção de ir direto para as brincadeiras pelo menu interativo - a própria leitura já se torna 

uma grande brincadeira, visto que lendo os adivinhas, o leitor brinca de adivinhá-los (Figura 
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9); para ler os ditados, o leitor brinca de encaixar quebra-cabeças (Figura 10); e lendo os 

trava-línguas, o leitor brinca de acertá-los, ou acompanhar a velocidade em que as palavras 

são enunciadas pelo narrador, sinalizadas em amarelo (Figura 11). 

 

 
Figura 9 - Tela de adivinhas do livro digital Meu aplicativo de folclore 

 

 
Figura 10 - Tela de ditados do livro digital Meu aplicativo de folclore 
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Figura 11 - Tela de trava-línguas do livro digital Meu aplicativo de folclore 

 

Já as parlendas (Figura 12), e também os trava-línguas, podem ser lidos e cantados ao 

mesmo tempo, junto com a música disponibilizada, que se escuta quando o leitor aperta o 

botão do play, presente nas telas que permitem áudio. Assim, diante do exposto, podemos 

perceber que as brincadeiras oferecidas pelo livro aplicativo não interferem em sua leitura, 

pelo contrário, em alguns momentos, ajudam o leitor na imersão do conteúdo.  

 

 
Figura 12 - Tela de parlendas do livro digital Meu aplicativo de folclore 

 

Podemos considerar um descuido, porém, o fato de o leitor só conseguir saber o 

significado dos ditados populares se finalizar a brincadeira de encaixe do quebra-cabeça. 
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Como demonstrado no enunciado da Figura 10, somente após montados os ditados, o leitor 

tem acesso aos seus respectivos significados, que aparecem em uma caixinha de diálogo 

(Figura 13). Neste caso, a brincadeira está interferindo no acesso ao conteúdo. 

 

 
Figura 13 - Tela de significados do livro digital Meu aplicativo de folclore 

 

Diferente do que ocorre no livro Branca de medo, de Cláudio Martins, finalista do 

Prêmio Jabuti, na categoria Infantil Digital. No início da história, a personagem principal está 

arrumando sua mala, pois irá mudar de casa. Na página dois, onde essa parte da história é 

contada, o leitor pode interagir com a personagem, ajudando a colocar seus pertences na 

mala. Entretanto, o leitor pode optar por não os guardar e, mesmo assim, consegue passar a 

página, ou seja, a interação não é um pressuposto para o acesso e para a continuação do 

conteúdo da história. Há, ainda, sinalizadores que indicam ao leitor de que forma ele pode 

interagir (Figura 14). 
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Figura 14 - Página dois do livro digital Branca de medo 

 

Na verdade, são inúmeras as possibilidades apresentadas nos livros digitais infantis 

que possuem recursos multimídias. Como vimos nos exemplos acima, além das brincadeiras, 

os sons também podem agregar bastante às narrativas digitais, além de auxiliarem na 

produção de sentido como um todo, podendo indicar êxito em alguma tarefa interativa que 

o leitor tenha realizado, ou até mesmo o contrário, para sinalizá-lo de que a construção se 

dá por outro caminho. A sonorização também permite que o leitor participe ativamente da 

construção da história, como no livro Chapeuzinho Adormecida no País das Maravilhas, de 

Flavio de Souza, finalista do Prêmio Jabuti, na categoria Infantil Digital. Os recursos de som 

nele presentes permitem que o leitor toque a melodia das músicas cantadas por 

Chapeuzinho e pelo Lobo Mau em dois diferentes momentos da narrativa.  

Os livros digitais, inclusive, permitem que as histórias possuam as suas respectivas 

trilhas sonoras, as quais, quando bem trabalhadas, ajudam na imersão da narrativa. Como 

exemplo, podemos citar a trilha sonora desenvolvida especificamente para a versão digital 

do livro Flicts, de Ziraldo, terceiro colocado no Prêmio Jabuti, na categoria Infantil Digital. De 

acordo com Henrique Cabral (Apêndice C, p. 131), um dos responsáveis pela produção desse 

livro, a trilha sonora foi composta e pensada de maneira “que pudesse levar o leitor pela 

‘busca’ do Flicts”, e “passa a ideia de ansiedade, medo, renascimento, redenção”; ou seja, a 
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trilha sonora ajuda a provocar no leitor as mesmas emoções pelas quais o personagem 

principal passa no decorrer da história.   

Um ponto relevante quanto à sonoridade, porém, é cuidar para que os áudios 

utilizados não sejam mais altos dos que o da narração; caso o leitor escolha a opção “leia 

para mim”, que a maioria dos livros digitais já oferece, realizada por meio da leitura em “voz 

alta” de uma narração eletrônica. As explorações do campo visual também podem ser 

bastante ricas, quando bem trabalhadas. A principal diferença dos recursos imagéticos, no 

que tange as suas transposições para o digital, é a possibilidade de animar as imagens. Fora 

isso, os resultados obtidos com cores e ilustrações são similares em ambas as plataformas. O 

peso da animação, contudo, faz diferença. 

No livro A Menina e o Golfinho, de Anna Claudia Ramos, finalista do Prêmio Jabuti, na 

categoria Infantil Digital, há uma página de grande apelo visual, onde a pintura da parede do 

quarto da personagem principal da história é descrita (Figura 15). A vivacidade das cores e 

das ilustrações auxilia na percepção do conteúdo pelo leitor. A animação da página, 

contudo, além de pequena, só ocorre se o leitor tocar em um dos golfinhos para que eles 

girem. O exemplo é trazido para demonstrar que as animações podem ajudar na imersão e a 

interatividade, mesmo que não corroborando com o texto, é indiferente, e não chega a 

atrapalhar a narrativa, ou confundi-la com um filme.   

 

 
Figura 15 - Página cinco do livro digital A Menina e o Golfinho 
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 A utilização de todos os recursos, até mesmo de forma simultânea, propõe uma 

interatividade que atribui novas características à leitura. Porém, a interatividade só será 

positiva se pensada com muito zelo em relação à história, visto que   

 

[...] uma interação só é boa para o livro quando tem algo a acrescentar à 

história. Quando não distrai excessivamente o leitor a ponto de provocar o 

abandono da leitura para ficar apenas na divertida brincadeira com as 

partes interativas. É preciso ter o tempo de cada um e que texto, ilustração 

e interatividade sejam partes complementares da experiência.  

Por isso, jogos e brincadeiras separados, como extras de histórias, 

são divertidos e bem-vindos, mas não passam daquilo que são: jogos. 

Ilustrações animadas no meio da história também são bem-vindas, porém, 

melhor que não fiquem apenas na animação pela animação – para isso já 

existe o cinema e a televisão, e mesmo aplicativos de desenhos animados 

que podem ser assistidos no tablet ou em canais da internet. É preciso que 

haja um casamento entre todos os elementos, de modo a enriquecer a 

história. (CARARO, 2014, p. 130) 

 

Um exemplo de livro que apresenta o “casamento” de todos os elementos 

interativos, da forma mencionada pela autora, é A Trilha, de Roberta Asse, também um dos 

dez finalistas do Prêmio Jabuti, na categoria Infantil Digital. O livro se mune do áudio, da 

animação, da ilustração e da interatividade para que, juntos, atribuam mais sentido à 

linguagem verbal. A descrição do livro no site de sua editora, inclusive, informa que é um 

livro indicado para pré-leitores ou crianças em época de alfabetização, justamente porque a 

linguagem não verbal dá conta de falar pela verbal, e, por isso, ajuda na imersão e na fruição 

necessárias à leitura.  

Na página oito, por exemplo, o personagem principal, precisa subir de bicicleta uma 

ladeira alta. Pela interatividade do toque, mesmo que o leitor empurre bastante o 

personagem, a animação da subida se dá de forma bem lenta. E à medida que o personagem 

sobe pode-se escutar o som da bicicleta “sofrendo” para dar conta de sua tarefa, 

lentamente. O significado da dificuldade de subir uma ladeira alta de bicicleta, portanto, fica 

bem claro ao leitor. 
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Figura 16 - Página oito do livro digital A Trilha 

 

Por fim, não é só porque o leitor imersivo encontra-se apto à leitura de hipermídia 

que os livros digitais infantis precisam caprichar nas firulas e pirotecnias desvairadas. Do 

mesmo modo, não é só porque existe a possibilidade de se trabalhar com recursos 

audiovisuais e interativos que eles precisam estar presentes em todas as produções 

editoriais de livros digitais infantis. 

Assim, devidamente pensados e trabalhados para auxiliarem eficientemente na 

fruição da leitura, o leitor pode deles se aproveitar para produzir seu próprio sentido do 

texto, podendo, então, se tornar mais independente e, até mesmo, assumir as funções de 

leitor e autor. 

 

 

4.5 Intercâmbio autor-leitor 

 

 No tópico anterior, abordamos questões que nos permitiram verificar o quanto as 

produções editorial e gráfica podem influenciar na leitura. Assim, colocamos os profissionais 

da cadeia produtiva do livro como “cúmplices” do leitor, no momento de construção de 

significados, pois, de uma forma ou de outra, é possível que a maneira pela qual a confecção 

do livro é finalizada influencie na produção de sentido. Chartier (1998b) eleva ao extremo 

essa acepção, ao afirmar que todos os envolvidos com livro buscam uma forma de controlar 

a maneira pela qual o leitor produzirá sentidos, ou seja,  
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O autor, o livreiro-editor, o comentador, o censor, todos pensam em 

controlar mais de perto a produção do sentido, fazendo com que os textos 

escritos, publicados, glosados ou autorizados por eles sejam 

compreendidos, sem qualquer variação possível, à luz de sua vontade 

prescritiva. Por outro lado, a leitura é, por definição, rebelde e vadia. 

(CHARTIER, 1998b, p. 7) 

 

 Não necessariamente, essa prática impositiva precisa ser vista negativamente: a 

imposição de limites na interpretação pode ser resultado de um excesso de cautela. De 

qualquer forma, a leitura, por conter uma faceta libertadora, dribla todas as prováveis 

barreiras que a ela se impõem, porque 

 

A leitura é sempre apropriação, invenção, produção de significados. 

Segundo a bela imagem de Michel de Certeau, o leitor é um caçador que 

percorre terras alheias. Apreendido pela leitura, o texto não tem de modo 

algum – ou ao menos totalmente – o sentido que lhe atribui seu autor, seu 

editor ou seus comentadores. Toda história da leitura supõe, em seu 

princípio, esta liberdade do leitor que desloca e subverte aquilo que o livro 

lhe pretende impor. Mas esta liberdade leitora não é jamais absoluta. Ela é 

cercada por limitações derivadas das capacidades, convenções e hábitos 

que caracterizam, em suas diferenças, as práticas de leitura. Os gestos 

mudam segundo os tempos e lugares, os objetos lidos e as razões de ler. 

Novas atitudes são inventadas, outras se extinguem. Do rolo antigo ao 

códex medieval, do livro impresso ao texto eletrônico, várias rupturas 

maiores dividem a longa história das maneiras de ler. Elas colocam em jogo 

a relação entre o corpo e o livro, os possíveis usos da escrita e as categorias 

intelectuais que asseguram sua compreensão. (CHARTIER, 1998a, p. 77) 

 

 Um dos obstáculos que o leitor enfrenta é a recorrente suposição de que seu único 

espaço é na leitura, barreira que a interatividade permitida pelo livro digital derruba, pois, 

por meio dela, o leitor pode assumir, mesmo que de forma passageira, o papel não só de 

autor, mas também de narrador e personagem da história. 

 E mesmo flutuando pelos três diferentes papéis, o leitor não foge do âmbito da 

legibilidade e da textualidade, porque, como corrobora Barthes (2015), na “cena do texto 

não há ribalta: não existe por trás do texto ninguém ativo (o escritor) e diante dele ninguém 

passivo (o leitor); não há um sujeito e um objeto”. (BARTHES, 2015, p. 23) A frase nos 

remete à dicotomia atividade/passividade relacionada à função do leitor. No mesmo 

sentido, Zilberman (2001) reforça que 
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Nenhum leitor absorve passivamente um texto; nem este subsiste sem a 

invasão daquele, que lhe confere vida, ao completá-lo com a força de sua 

imaginação e o poder de sua experiência. Como essas propriedades são, 

por sua vez, mutáveis, as leituras variam, e as reações perante as obras 

sempre se alteram. (ZILBERMAN, 2001, p. 51) 

 

Embora a autora declare que nenhum leitor recebe os textos de forma passiva, o 

cenário pode mudar se o aplicarmos ao livro digital infantil totalmente animado. Neste caso, 

teríamos um leitor passivo, que assiste uma narrativa pronta: as páginas viram sozinhas, os 

personagens, além de ilustrados, são animados, o que demanda menos da capacidade 

imaginativa do leitor. Além disso, o texto é narrado por um narrador eletrônico. Se 

pensarmos por esse lado, temos um leitor passivo, quase um expectador do texto 

eletrônico. O leitor, porém, não é um expectador. De fato, espera-se que ele seja um leitor 

ativo para, no campo do livro digital, se fazer presente também nos espaços de autor, 

narrador e personagem.  

Por meio das soluções eletrônicas de dispositivos que sustentam a hipermídia, o 

leitor pode se utilizar dos recursos que gravam áudio para emprestar sua própria voz aos 

personagens, ou virar o próprio narrador. No livro Meu aplicativo de folclore, já citado como 

exemplo no tópico anterior, o leitor pode escolher ler os trava-línguas ou narrá-los, por meio 

da Rádio Trava-Línguas (Figura 17) que, quando ativada, permite captura e reprodução do 

áudio realizado, logo após o leitor, agora narrador, inserir seu nome. 
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Figura 17 - Tela do Rádio Trava-Línguas do livro digital Meu aplicativo de folclore 

 

 Sendo assim, o livro digital infantil aumenta as possibilidades de interação, o leitor 

pode colorir os personagens, escolher as suas vestimentas, mudá-los de posição. Do mesmo 

modo, as soluções de câmera e vídeo dos dispositivos permitem que eles tirem fotos e 

apliquem as imagens nos textos. São muitas as opções, e com elas, o leitor do livro digital 

pode virar a mesa, para que, ao invés de ser o leitor passivo permitido pela animação, seja o 

ativo possibilitado pela interação e contínua interpretação. 

 A leitura hipertextual na tela de um hiperlivro, portanto, pode não só desfazer 

algumas barreiras, como desfazer a ideia de que o livro se resume ao que a materialidade do 

papel possibilita, ou, sua imagem de “cercado”, trazida por Tonnac (2010): 

 

A questão está antes em saber que mudança a leitura na tela introduzirá no 

que até hoje abordamos virando as páginas dos livros. O que ganharemos 

com esses novos livrinhos brancos, e, principalmente, o que perderemos? 

Hábitos ancestrais, talvez. Certa sacralidade com que o livro foi aureolado 

no contexto de uma civilização que o instalara no altar. Uma intimidade 

especial entre o autor e seu leitor que a noção de hipertextualidade irá 

necessariamente constranger. A ideia de “cercado” que o livro simbolizava 

e, justamente por isso, evidentemente, algumas práticas de leitura. 

(TONNAC, 2010, p. 8) 

 

 Quais as mudanças que a leitura na tela introduzirá nas práticas de leitura? A 

expectativa é que seja a de um leitor ativo, que “pule a cerca” para ler e aprender, para ler 

por prazer, para apreender e produzir sentido, para imergir e navegar no mar de leitura que 
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agora se apresenta bem à sua frente. Para tanto, contudo, faz-se necessário que os livros 

digitais sejam produzidos, para serem consumidos. 
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5 O LIVRO DIGITAL INFANTIL: PRODUÇÃO, USO E PROVÁVEIS LEITORES 

 

Novos leitores criam textos novos, cujas significações dependem 

diretamente de suas novas formas. (McKENZIE apud CHARTIER, 

1998b, p. 14) 

 

5.1 Produção: ouvindo e soprando estrelas 

 

 A produção dos livros digitais ainda se encontra em cenário experimental, o que não 

inviabiliza sua confecção e, consequentemente, seu consumo. De acordo com os dados 

apresentados na pesquisa Produção e vendas do setor editorial brasileiro, realizada pelo 

Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL), em parceria com a Câmara Brasileira do 

Livro (CBL) e Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), a venda de livros digitais 

cresce exponencialmente, visto que o faturamento correspondente aos livros digitais em 

2014, apresentado na terceira edição da pesquisa, foi de 16.793.242,88; e o faturamento de 

2015, apresentado na quarta edição da pesquisa, foi de 20.439.476,97.  

 Embora um dos destaques da terceira edição da pesquisa tenha sido o avanço na 

produção dos livros digitais, representado por 35 mil títulos, eles correspondem somente a 

0,3% do faturamento das Editoras, frente ao faturamento que elas possuem com os 

exemplares impressos. É possível aferirmos, portanto, que os livros digitais não são os 

principais produtos das Editoras brasileiras, mas que estão, aos poucos, ganhando espaço. 

Deste modo, uma vez que o livro digital passou a ser identificado como mais um produto das 

Editoras, é natural que o interesse delas em compreendê-los aumente, para assim melhor 

produzi-los, com intuito de oferecer a novidade ao mercado, sem descuidar da qualidade. 

Neste ponto, a figura dos profissionais envolvidos na cadeia produtiva é colocada em 

evidência: é sobre eles que recai a responsabilidade de elaborar um material de qualidade. 

 Neste contexto, duas novas questões se impõem aos editores: a) a necessidade de 

entender que, embora continuem fazendo livros, ação que dominam bem, são novas as 

formas de produção; e b) que a produção é possibilitada por, ao menos, três novos 

diferentes formatos distintos do papel, com os quais precisam aprender a lidar. Logo, a 

respeito dessas afirmações, é importante o editor ter em mente que 
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[...] a atenção está voltada para a maneira pela qual as formas físicas – por 

meio das quais os textos são transmitidos aos seus leitores (ou ouvintes) – 

afetam o processo de construção de sentido. Compreender as razões e os 

efeitos dessas materialidades (por exemplo, em relação ao livro impresso o 

formato: as disposições da paginação, o modo de dividir o texto, as 

convenções que regem a sua apresentação tipográfica, etc.) remete 

necessariamente ao controle que editores ou autores exercem sobre essas 

formas encarregadas de exprimir uma intenção, de governar a recepção, de 

reprimir a interpretação. (CHARTIER, 1998b, p. 35) 

 

 A curadoria da informação e do texto fica, então, também a cargo dos editores. 

Como salienta Chartier (1998b), são eles que possuem o poder de “governar” a 

interpretação e a recepção do conteúdo, já que todos os detalhes da confecção do livro 

influenciam na forma de recebê-lo. Todo detalhe conta, pois “Tanto a tipografia quanto o 

estilo e a sintaxe determinam as formas como os textos transmitem sentidos”. (DARNTON, 

2010, p. 215) As escolhas feitas pelos editores determinam a forma com que o texto será 

recebido pelos leitores. Nesse sentido, os detalhes podem assumir novas funções, quando 

alocados nos formatos de livros viabilizados pelos suportes eletrônicos: o pdf, o e-pub e os 

apps. Os três trazem novas experiências de leitura, mas, dentre eles, o que está menos 

aberto a novas possibilidades é o pdf.  

 A versão pdf dos livros consiste em um conteúdo estático, como apresentado na 

maioria dos livros impressos. O texto é transposto para o ambiente digital e, no que tange à 

influência do formato na leitura, o pdf destaca-se pelo fato de poder ser lido em qualquer 

dispositivo eletrônico, com ajustes no tamanho do texto, da luminosidade e, dependendo do 

programa que se utiliza para abri-lo, com a possibilidade de realização de buscas de palavras, 

trechos específicos e com presença de hiperlinks. 

 Já os livros digitais que se apresentam no formato e-pub ou como aplicativos 

possuem maior capacidade para suportar os recursos de multimídia: imagem animada, som 

e vídeo. Porém, mesmo com recursos similares, são interfaces diferentes. A interface do 

aplicativo é a que possui mais capacidade de explorar esses recursos, por isso, são também 

chamados de livros digitais ampliados, por representarem o que se entende por uma 

experiência ampliada de leitura. Os recursos como gravação e voz, foto e filmagem, por 

exemplo, são mais passíveis de estarem presentes nos livros-aplicativo. Destaca-se, ainda, 

que os três formatos permitem leitura compartilhada, caso os dispositivos eletrônicos 

possuam acesso à internet. 
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 Como também apontado pela terceira edição da pesquisa Produção e vendas do 

setor editorial brasileiro, os livros em formato de pdf e e-pubs têm sido mais produzidos que 

os aplicativos, assim como também os mais vendidos. Os livros-aplicativo ainda não 

possuem tanto apelo, muito provavelmente, por dois motivos: são mais caros de serem 

produzidos, como corrobora Henrique Cabral (Apêndice C, p. 131), porque é “um mercado 

complicado, onde é difícil fechar a conta mesmo”, por isso, as Editoras oferecem menos; e o 

formato e-pub proporciona uma leitura confortável aos leitores. Para os livros direcionados 

ao público adulto, que não requer o uso de recurso multimídia, os pdfs e os e-pubs são 

suficientes. 

 O cenário muda, entretanto, para a produção de livros digitais infantis. Se produzidos 

em formato pdf, a diferença na leitura se dá pelo contato do leitor com um dispositivo 

eletrônico, e leitura em tela, mas para os formatos de e-pub e aplicativos, os editores de 

livros digitais infantis podem fazer “mágica”. São tantas as opções, que novamente a 

responsabilidade dos profissionais envolvidos vem à tona, para que não extrapolem as 

experiências de leitura. 

 Assim, 

 

Não havendo receitas para construir um bom livro para crianças, cabe ao 

autor do texto, ao ilustrador e ao designer gráfico desenvolver 

esteticamente uma ideia que alimente no jovem receptor uma leitura 

projetiva, capaz de lhe oferecer novos olhares sobre o mundo. Quando 

temos qualidade, a fruição plena e múltipla do livro acontece; 

paralelamente, a imaginação do leitor é estimulada, potenciando novos 

voos que o ajudarão a enfrentar e a superar a realidade. (VELOSO, 2011, p. 

219) 

 

 Veloso (2011) salienta a importância do autor, do ilustrador e do designer gráfico 

pensarem juntos os livros infantis, visto que a contribuição dos três profissionais é essencial 

no momento de trabalhar de que forma o sentido pode ser produzido. E, especificamente, 

os livros digitais infantis nos formatos de aplicativo e e-pub requerem ainda mais 

profissionais envolvidos, o que podemos perceber facilmente ao verificar a ficha técnica 

desses livros. Além do autor, editor, diagramador, ilustrador e revisor são incorporados: 

empresas de desenvolvimento de softwares, de desenvolvimento de tecnologias 

educacionais, de gravação de áudio, diretores de arte, diretores de som, compositores 

musicais, narradores eletrônicos, designers, locutores, etc. A necessidade de mais 
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profissionais se envolverem não significa que exista um produto mais elaborado a ser feito, e 

sim, um produto que pode abarcar mais recursos, e por isso, requer mais especialistas. 

Portanto, são mais profissionais envolvidos, caso sejam todos comprometidos em fazer 

livros digitais infantis com qualidade, somam à curadoria dos editores, o que soa positivo. 

Por outro lado, diversas áreas envolvidas, que não as específicas da editoração, podem 

representar um descuido às especificidades da produção editorial de livros digitais infantis. 

 Há uma ocorrência relevante relacionada aos novos profissionais atuantes na 

produção dos livros digitais infantis. Em levantamento bibliográfico para entender como a 

temática é estudada nos últimos cinco anos, foram recuperadas muitas produções na área 

de Design. Os trabalhos discutem, principalmente, a arquitetura da informação frente às 

possibilidades dos suportes digitais, com intuito de compreender como a utilização dos 

recursos pode ser feita levando em consideração a preservação das narrativas. Foi possível 

verificar, inclusive, que existem mais estudos na área de Design que na área de Pedagogia, 

mesmo que os entendimentos desta se configurem fundamentais para os processos 

editoriais de livros infantis, como salienta a editora e pedagoga Isabela Parada (Apêndice B, 

p. 124). Isabela diz que, para Peter Hunt, estudioso de literatura infantil, “os pedagogos 

deveriam ser consultores e conselheiros dos editores”, justamente por possuírem 

conhecimentos que são complementares à produção editorial infantil de qualidade. 

 Assim, quanto mais profissionais comprometidos envolvidos, melhor, justamente 

para que não aconteçam descuidos na produção dos livros, materiais importantes ao 

desenvolvimento infantil. E muitos dos descuidos podem ser provenientes das possibilidades 

oferecidas pelos recursos multimídias dos livros digitais infantis; se o livro oferecer a opção 

de narração eletrônica, por exemplo, e a criança por ela optar, é possível que reconheça no 

texto o som que ouve. Se a gravação da narração for feita antes da revisão do texto final e 

este, por algum motivo, for modificado, o narrador irá ler um texto diferente do que o leitor 

acompanhará, ocasionando uma quebra de sentido. 

 Sendo assim, é necessário que os editores de livros digitais infantis não só repensem 

na forma adequada de organização das etapas editoriais, como pensem a melhor forma de 

se trabalhar com os recursos audiovisuais e interativos, permitidos pelos livros em formato 

e-pub e aplicativos. Os dez livros finalistas do Prêmio Jabuti, na categoria Infantil Digital, são 

livros-aplicativo, ou seja, seus respectivos produtores podiam neles fazer valer todos os 
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recursos multimídias possíveis, mas isso não ocorre, certamente porque foram utilizados 

somente os que de fato ajudariam na imersão e produção de sentido.  

 A utilização em demasia e sem propósito pode se tornar descabida. No livro Show de 

Bola, de Jonas Worcman de Matos e José Santos, um dos finalistas do Prêmio Jabuti, na 

categoria Infantil Digital, por exemplo, para que o leitor possa ler o poema por completo, 

precisa fazer uma bola girar (Figura 18). Seria essa interação tão necessária, a ponto de 

metade do texto só ser lido se ela ocorrer? Os editores optaram por utilizar esse recurso 

interativo, mas não descuidaram da possibilidade de um leitor desatento não perceber a 

necessidade de interação e, para isso, inseriram a devida sinalização, com a dica para que a 

bola seja girada. 

 

 
Figura 18 - Página 10 do livro digital Show de Bola 

 

 O fato de o livro estar no formato de aplicativo significa que ele precisa explorar 

todos os elementos possibilitados pela interface? O próprio livro Meu aplicativo de folclore, 

primeiro colocado do Prêmio Jabuti, na categoria Infantil Digital, se vale de quase todos os 

recursos possíveis, mas não possui uma narrativa propriamente dita. O livro reúne, na 

verdade, diversas partes de outros livros do mesmo autor, assumindo, assim, a característica 

de almanaque. Enfim, são questões que precisam ser levadas em conta. Assim, os formatos 
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modificam as experiências de leitura: pele de cordeiro é diferente de papiro, que é diferente 

do papel. Da mesma forma que o computador é diferente do tablet e do celular. Os livros 

digitais infantis precisam ser produzidos de acordo com os suportes de destino, pois as 

diferenças dos formatos são decisivas para fruição da leitura. Celulares e tablets permitem 

que as crianças os sacudam, os virem, o computador não. Este, por sua vez, precisa do 

auxílio do mouse para mediação, função do dedo em celulares e tablets. 

 De qualquer maneira, se explorados de forma consciente, é evidente o quão 

enriquecedora pode ser a produção dos livros digitais infantis nos formatos de aplicativos e 

e-pubs. No livro Via Láctea de Olavo Bilac (Figura 19), de Samira Almeida e Fernando Tangi, 

segundo colocado do Prêmio Jabuti, na categoria Infantil Digital, o leitor pode não só, de 

fato, ouvir estrelas, como também soprá-las!  

 

 
Figura 19 - Tela do livro digital Via Láctea de Olavo Bilac 
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 Do mesmo modo, em Flicts, de Ziraldo, terceiro colocado do Prêmio Jabuti, na 

categoria Infantil Digital, o leitor, ao tocar no centro do círculo colorido, faz com que as sete 

cores do arco-íris girem, até se tornarem uma só, o que embasa a linguagem verbal 

apresentada na página (Figura 20). 

 

 
Figura 20 - Página treze do livro digital Flicts 

 

 No caso de Flicts, a própria narrativa é construída em cima do caminho pelo qual uma 

cor percorre em busca de sua identidade, portanto, o papel que as demais cores, também 

personagens, assumem na história é fundamental. Na versão digital e interativa de Flicts, as 

cores podem se destacar ainda mais, visto que suas ações são realmente realizadas, como 

“brincar”, “dar as mãos”, “falar”, “girar”. É a interação, portanto, que possibilita às cores 

adquirirem ainda mais personalidade, da forma que explica Henrique Cabral, quando 

indagado a respeito de quais aspectos foram levados em conta no momento de decisão do 

que se tornaria animado e interativo na versão digital do livro: 

 

O livro é muito geométrico, e íamos discutindo página a página (ou tela a 

tela) como seriam as interações e movimentos. Tentamos imaginar quais 

seriam as coisas mais naturais, mais óbvias, mas tomamos algumas 

liberdades também que acabaram ficando legais, como a tentativa de dar 

mais personalidade às cores. (Apêndice C, p. 130) 

 

 Diante do exposto, algumas considerações fazem-se necessárias: a narrativa é 

central, embora as possibilidades sejam diferentes; há limites para adoção de recursos de 
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animação, audiovisuais e interativos; e é possível enveredar pelo caminho da produção do 

livro digital infantil, ao menos para que ele se torne mais uma opção de uso do livro. 

 

 

5.2 Uso: com que livro eu vou? 

 

 Como visto, embora os livros digitais já estejam sendo produzidos, aliás, de maneira 

bastante inovadora e interessante, a maioria dos lançamentos se dá em caráter 

experimental. Ainda é incomum encontrar uma editora que tenha investido totalmente em 

um vasto catálogo de livro digital, em especial no livro infantil ampliado, cujo valor de 

produção é elevado.  

 Este cenário ocasiona situação semelhante a um círculo vicioso: a leitura digital de 

livros não deslancha porque não há muitos livros digitais ofertados ao público leitor; assim 

como as editoras não oferecem muitos livros digitais, porque não há demanda consistente. É 

importante ressaltar, contudo, que os livros digitais, mesmo não sendo predominantes, já se 

apresentam disponíveis como mais uma opção de leitura. O aumento de opções no que 

tange à leitura, certamente, é positivo, pelo simples fato de os livros serem um dos 

responsáveis pela formação cultural, literária e social dos cidadãos. Se o cidadão é aquele 

em desenvolvimento - a criança - a ampliação na possibilidade de uso dos livros é 

fundamental, visto que quanto mais cedo se inicia seu contato com os livros, melhor. 

 Especificamente sobre o contato das crianças com os livros, não há como mencionar 

seus possíveis usos sem dissociá-lo da Escola, pois 

 

O ensino escolar sempre teve relação com os livros para crianças. Desde as 

origens desta produção a escola acolheu os livros didáticos e organizou 

antologias de contos e narrativas utilizadas para o ensino da leitura e para a 

formação moral. Mas, abstraindo aqui deste tipo de materiais e atendendo 

ao conceito moderno de literatura infantil e juvenil, pode-se afirmar que 

essa relação tem aumentado nas últimas décadas. (COLOMER, 2003, p. 125) 

 

 Ou seja, dentre os possíveis usos dos livros infantis, está, de forma bem evidenciada, 

a adoção pelas escolas. A adoção, no entanto, não é somente do livro didático, mas também 

dos livros de literatura infantil, o que demandam uma publicação editorial específica, que 

atenda as duas funções do livro infantil: a educativa e a literária.  
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 Novamente, portanto, retomamos à questão da responsabilidade das editoras em 

oferecer um material de qualidade, que possa dar conta de uma sólida formação das 

crianças, porque 

 

Uma parte muito importante da formação literária das crianças e 

adolescentes de nossa sociedade produz-se atualmente através da leitura 

de textos de ficção criados como um produto editorial específico. A 

crescente alfabetização do mundo ocidental, a progressiva ampliação da 

escolaridade a um período de vida cada vez mais prolongado, a entrada da 

literatura infantil e juvenil no âmbito escolar e o aumento de oferta 

editorial deste tipo de livros são fatores que permitem a meninos e 

meninas o contato com a literatura infantil e juvenil desde que nascem e 

durante toda infância. Por isto, do ponto de vista educativo, o 

conhecimento desta literatura resulta indispensável para entender o 

itinerário que as crianças seguem em sua aprendizagem das convenções 

que regem as obras literárias. (COLOMER, 2003, p. 13) 

 

 De acordo com Colomer (2003), a presença de leitura literária na escola é tão 

importante quanto a leitura puramente didática e educativa, e que ambas se 

complementam. As editoras percebem essas demandas e produzem materiais que as 

acompanham. Dentre essas duas demandas, porém, surge mais uma: a elaboração de livros 

didáticos e literários adequados às novas tecnologias que se impõem à educação imersa na 

cultura digital. Portanto, como lembram Isabela Parada e Suria Scapin (Apêndice B, p. 128), 

editoras da Pipoca, se os alunos são nativos digitais e “acessam os dispositivos eletrônicos, é 

importante que, lá, existam livros!”. 

 Fato é que, se a tecnologia se faz presente de forma recorrente também na área da 

educação, o ideal é que seja vista como aliada à formação das crianças. Nesse sentido, a 

hiperleitura, o hiperlivro e a hipernarrativa assumem papel central, uma vez que 

 

O hipertexto ou a multimídia interativa adequam-se particularmente aos 

usos educativos. É bem conhecido o papel fundamental do envolvimento 

pessoal do aluno no processo de aprendizagem. Quanto mais ativamente 

uma pessoa participar da aquisição de um conhecimento, mais ela irá 

integrar e reter aquilo que aprender. Ora, a multimídia interativa, graças a 

sua dimensão reticular e não linear, favorece uma atitude exploratória, ou 

mesmo lúdica, face ao material a ser assimilado. É, portanto, um 

instrumento bem adaptado a uma pedagogia ativa. (LÉVY, 1993, p. 40) 
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 A dimensão reticular, citada por Lévy (1993) é possibilitada pelo nível de 

aprofundamento e imersão que o leitor pode ter ao ler o livro digital, com narrativas 

multilineares, recursos audiovisuais e interação. A percepção da tecnologia, nesse sentido, é 

notória, a ponto de a UNESCO ter elaborado, no ano de 2014, diretrizes para aprendizagem 

móvel, que “visa a auxiliar os formuladores de políticas a entender melhor o que é 

aprendizagem móvel e como seus benefícios, tão particulares, podem ser usados como 

alavanca para fazer avançar o progresso em direção à Educação para Todos”. (UNESCO, 

2014, p. 7) Fato sugestivo sobre a imbricada relação dos livros infantis com a educação, 

inclusive, pode ser notado no próprio resultado do Prêmio Jabuti, na categoria Infantil 

Digital, que já em sua primeira edição de 2015, dos dez finalistas, quatro são representantes 

da FTD, Editora marcada por práticas voltadas à didática e educação.  

 A prática de adoção dos livros digitais didáticos e literários, porém, ainda não ocorre 

no Brasil. Da mesma forma que as Editoras produzem em caráter experimental, as poucas 

escolas que os adotam também o fazem da mesma maneira, em sua maioria. No âmbito da 

rede pública de ensino, por exemplo, uma breve análise dos programas de fomento à 

compra de livros voltados para a educação permite inferir que a presença de livros digitais 

nas escolas se mostra embrionária. 

 O Brasil possui quatro importantes planos/programas governamentais direcionados à 

compra de livros e materiais educacionais: Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

(PNAIC); Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL); Programa Nacional Biblioteca da Escola 

(PNBE); e Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). O PNLL ainda não prevê nenhum 

projeto voltado para os livros digitais. O PNAIC, por sua vez, contempla a compra de jogos e 

softwares complementares à alfabetização, mas não a de livros digitais. Já o PNBE e o PNLD 

distribuem livros digitais voltados especificamente para auxílio aos alunos com deficiência. O 

primeiro ainda contempla a educação infantil, com materiais em formato MecDaisy12; e o 

segundo não considera a educação infantil, mas, além dos livros em formato MecDaisy, 

prevê também audiolivros. Livros-aplicativo, em pdf e em e-pub, portanto, não são 

considerados.  

 Podemos dar ênfase, contudo, ao PNLD, que lançou, no ano de 2012, edital 

específico para convocação de inscrições de obras multimídias, no intuito de realizar 

                                                 
12 MecDaisy é o nome de uma solução tecnológica que possibilita a geração de livros digitais falados e sua 
reprodução em áudio, gravado ou sintetizado. (NCE, Projeto MecDaisy) 
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possíveis adoções a partir do ano de 2015. No edital, há observação que os livros podem 

possuir animações, imagens, jogos, simuladores, textos e vídeos. Os demais editais 

disponíveis, posteriores ao ano de 2012 (2014, 2015, 2016, 2017 e 2018) permanecem com 

previsões de livros digitais, mas não há destaques em relação à adoção. 

 Da mesma forma, ainda não há planos voltados para o fornecimento dos dispositivos 

eletrônicos necessários à utilização dos livros digitais nas escolas. O projeto de lei que tinha 

este objetivo como pauta, o PLS 109/201313 - que determinava o fornecimento de tablets 

aos estudantes das escolas públicas de educação básica até 2023 -, foi rejeitado. 

 É válido ressaltar que, em um país como o Brasil, de forte desigualdade social, os 

livros oferecidos por meio de programas governamentais podem ser a única opção de livro e 

leitura dos alunos das escolas contempladas. Por conta disso, e levando em consideração a 

importância de possibilitar o acesso ao livro digital por alunos de baixa renda, seria 

interessante que os editais não só os contemplassem, mas que as escolas os adotassem, 

tanto os didáticos do PNAIC e do PNLD, como os literários do PNBE e do PNLL. 

 Embora a adoção de livros digitais pelas escolas pareça complicada, pode ser mais 

fácil do que se pensa. Com intuito de facilitá-la, as diretrizes para aprendizagem móvel da 

UNESCO sugerem até mesmo que os próprios dispositivos eletrônicos dos usuários sejam 

utilizados como suporte do material: 

 

Muitos governos tiveram sucesso na ampliação de oportunidades 

educacionais, usando como alavanca as tecnologias que as pessoas já 

possuem, em vez de fornecer aparelhos novos. Presentes em todos os 

lugares, as iniciativas que transformam aparelhos móveis em ferramentas 

para a aprendizagem, e, ao mesmo tempo, asseguram equidade de 

oportunidades para estudantes sem recursos para comprá-los, geralmente 

fornecem soluções a preços razoáveis para os desafios educacionais. 

(UNESCO, 2014, p. 26) 

 

 As mesmas diretrizes ainda indicam mais dois possíveis modelos que facilitam a 

adoção de materiais digitais auxiliares à educação: 

 

1) os governos ou outras instituições fornecem aparelhos diretamente aos 

estudantes; 

                                                 
13 Disponível em: <http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/111979>. Acesso em 03 
maio 2016. 
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2) os estudantes fornecem seus próprios aparelhos, o que é comumente 

chamado de “traga seu próprio aparelho” ou TSPA; ou 

3) os governos e as instituições compartilham a responsabilidade de 

fornecimento com os estudantes. 

O modelo TSPA é atrativo porque é barato: os custos dos aparelhos, a 

manutenção e os planos de conectividade, em geral, são pagos pelos 

estudantes. Consequentemente, os projetos TSPA podem ser 

implementados rapidamente em áreas onde a maioria das pessoas possui 

um aparelho móvel. Entretanto, o modelo TSPA apresenta sérias limitações, 

caso não seja capaz de acomodar alunos que ainda não possuem um 

aparelho móvel. Ele também pode ocasionar cenários em que alunos com 

aparelhos e planos de conectividade superiores têm um desempenho 

melhor do que seus colegas com aparelhos e planos inferiores. (UNESCO, 

2014, p. 35) 

 

 O modelo TSPA, portanto, mesmo que seja o mais prático e rápido de ser 

implementado, precisa de especial atenção em relação ao dispositivo dos alunos. Caso esse 

fator não seja verificado, a desigualdade de acesso deixa de estar na não adoção das 

tecnologias pelas escolas, e recai na disparidade de suportes. Sobre este assunto, o celular 

pode assumir importante função, visto que, 

 

[...] pela primeira vez na história, o número de aparelhos móveis com 

internet – sendo a grande maioria telefones celulares – irá superar a 

população mundial. Entretanto, apesar da sua onipresença e dos tipos 

especiais de aprendizagem que elas podem apoiar, com frequência essas 

tecnologias são proibidas ou ignoradas nos sistemas formais de educação. 

(UNESCO, 2014, p. 39) 

 

 Se as sugestões da UNESCO forem levadas adiante, e as escolas conseguirem alinhar 

um modelo em que os celulares possam ser utilizados como suporte, é possível, inclusive, 

que os custos com compras de livros digitais didáticos e literários diminuam, porque bastaria 

que os livros fossem adquiridos por um custo bem menor que o dos impressos. Dos dez 

finalistas do Prêmio Jabuti analisados, por exemplo, dois são gratuitos e nenhum passa de 

trinta reais, preço que certamente diminuiria se considerados o número de exemplares 

adquiridos por programas governamentais. 

 Apesar do custo de produção dos livros-aplicativo serem altos, o preço de venda 

pode ser menor porque dois dos mais elevados custos da cadeia produtiva do livro – 

impressão e distribuição – são modificados por conta do suporte: o custo de impressão, 

simplesmente, não se aplica; e o custo de distribuição é menor, porque se dá em ambiente 
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virtual, sem a necessidade de considerar as despesas com transporte. Do mesmo modo, a 

compra inicial dos suportes pode parecer elevada, inicialmente, mas apresentará bom custo-

benefício no decorrer do tempo, visto que dispositivos eletrônicos são bens duráveis. 

 Porém, contraditoriamente ao que até aqui foi exposto, uma inconsistência se 

apresenta: mesmo que o número de celulares já seja superior à população mundial, na 

terceira edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, somente um por cento dos leitores 

que participaram da pesquisa afirmaram já ter lido no celular, nos permitindo inferir que ele 

não é o principal suporte dos livros digitais, ao menos no Brasil, fato que não contribuiria 

com a adoção do modelo TSPA na educação brasileira. Entretanto, a quarta edição da 

pesquisa já sinaliza que, dentre os possíveis dispositivos para leitura digital, o celular é o 

mais utilizado (56%), em comparação ao computador (49%), aos leitores digitais (4%) e ao 

tablet (18%). 

 De toda forma, é evidente o quanto os livros didáticos podem ser enriquecidos se 

transportados para ambientes digitais, pois neles as informações podem ser lidas, ouvidas, 

vistas em 3D, em realidade aumentada, e até mais facilmente compartilhadas. Até mesmo 

em relação ao idioma: dos dez livros do Prêmio Jabuti, na categoria Infantil Digital, dois da 

FTD (Chapeuzinho Adormecida no País das Maravilhas e Show de Bola) e o livro Via láctea, 

da Storymax, podem ser lidos em três diferentes línguas, na mesma interface. 

 No entanto, mesmo tendo os livros digitais como opção, espera-se que, de fato, eles 

sejam oferecidos como mais uma alternativa ao ensino e à leitura, para que sua adoção não 

seja resultado de uma possível imposição, o que reduziria o direito de escolha e privaria o 

acesso, pois muitos deles ainda estão disponíveis somente para dispositivos eletrônicos 

exclusivos da marca Apple, e possuem valores mais elevados que os demais.  

 Da mesma forma, tão importante quanto oferecer o acesso ao material, é também 

oferecer formação aos mediadores de leitura e professores, que não são nativos digitais e 

muitas vezes podem deixar de utilizar um material multimídia por não terem afinidade com 

o formato. Igualmente, é relevante pensar que os livros digitais não possuem espaço 

somente nas escolas; sua forma de disseminação também pode se dar por meio de 

bibliotecas digitais e projetos de leitura em bibliotecas. Alguns projetos já se concretizaram 

no Brasil, como a Árvore de Livros14 e a Nuvem de Livros15, plataformas digitais compostas 

                                                 
14 Cf.: <https://www.arvoredelivros.com.br/login>. Acesso em 23 mar. 2016. 
15 Cf.: <https://www.nuvemdelivros.com.br/>. Acesso em 23 mar. 2016. 
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por materiais igualmente digitais, com as quais bibliotecas e escolas podem fazer parcerias, 

para que seus alunos e usuários tenham acesso ao conteúdo de maneira personalizada. 

 Especificamente no ramo dos livros digitais infantis, duas outras bibliotecas 

brasileiras têm desenvolvidos trabalhos interessantes: a Elefante Letrado16 e a Leiturinha 

digital17. A primeira oferece livros e jogos educativos para crianças de três a dez anos, que 

podem ser acessados por computadores, smartphones e tablets; a segunda, livros digitais 

para crianças de zero a doze anos, acessados por computadores e tablets. Os livros 

disponíveis possuem animações, interatividade e narração eletrônica. A Leiturinha digital é 

uma biblioteca voltada para o uso familiar, já a Elefante Letrado possui um plano específico 

para escolas, e outro para famílias. 

 As bibliotecas digitais podem ser uma boa saída para as escolas particulares, que 

também ainda estão desbravando a presença da tecnologia na educação. Os livros digitais 

estão mais presentes no Ensino Médio, na categoria dos didáticos. E a responsabilidade de 

quem deve adquirir os suportes permanece indefinida, algumas escolas já colocam os 

dispositivos eletrônicos na lista de material didático, outras investem na compra deles. O 

Colégio Saint John, por exemplo, da cidade do Rio de Janeiro, adquiriu dispositivos móveis 

para compor a “sala do tablet”, utilizada pela educação infantil. Em seu site, disponibiliza 

uma biblioteca digital específica, e aplicativos educacionais online. 

  Fora do ambiente escolar, mas em conversa com ele, há um projeto pioneiro no 

Brasil que também merece destaque, denominado Leitura digital, Leitura sem fronteiras. 

Idealizado pelo Codex Clube18, é um clube que tem como objetivo promover a leitura digital. 

À frente dele, está a contadora de histórias e especialista em literatura infantojuvenil, Benita 

Prieto. O projeto consiste em oferecer oficinas de leitura e hiperleitura digital em bibliotecas 

comunitárias e escolares da cidade do Rio de Janeiro, e foi originado justamente pela 

percepção, por parte de sua idealizadora, da lacuna que existe entre a leitura, o livro e os 

dispositivos eletrônicos. Há um interesse e uso geral dos dispositivos móveis, mas não para 

fins de leitura. No intuito de chamar atenção para essa possível união, são realizados dois 

tipos de oficinas: uma voltada às crianças e adolescentes, e outra voltada a mediadores de 

leitura e salas de leitura; ambas para que todos possam ter conhecimento das possibilidades 

                                                 
16 Cf.: <http://www.elefanteletrado.com.br/>. Acesso em 23 mar. 2016. 
17 Cf.: <http://digital.leiturinha.com.br/#>. Acesso em 23 mar. 2016. 
18 Cf.: <http://www.codexclube.com/>. Acesso em 30 abr. 2016. 



105 
 

que rodeiam leituras e livros digitais, além de poderem conhecer as ferramentas necessárias 

para desbravá-los. O Codex Clube já ganhou dois editais de fomento da Secretaria Municipal 

de Cultura do Rio de Janeiro, voltados especificamente a projetos de leitura, permitindo, 

assim, que as oficinas sejam gratuitas, democratizando o acesso à leitura digital. 

 Perante o que até aqui foi exposto, portanto, podemos verificar que as ações e os 

projetos relacionados aos livros digitais são espaçados e, em sua maioria, experimentais, 

mas que já nos permitem perceber as possibilidades de uso, e, melhor ainda: apresentam-se 

como mais um caminho aos “leitores navegantes”.  

 

 

5.3 Possíveis leitores: navegando de acordo com a maré 

 

 Leitores digitais correspondem aos leitores imersivos, nativos digitais. O que é leitor 

digital já foi explicitado, mas quem são eles? Quais são os possíveis leitores de fato digitais? 

Essas indagações encontram resposta na questão do acesso. Os leitores digitais, dentro de 

um cenário de intercâmbio de culturas e de um país desigual, como o Brasil, são aqueles aos 

quais se torna possível o acesso aos livros digitais. 

 De acordo com a terceira edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, os leitores 

que mais leem no país são crianças e adolescentes, que se encontram na faixa etária de 

cinco a dezessete anos, e correspondem a 35,3% do total de leitores brasileiros. Em especial, 

a respeito dos livros digitais, somente 4% de todos os entrevistados declararam utilizá-los, 

dentre eles, os leitores da mesma faixa etária de cinco a dezessete anos estão em segundo 

lugar, após os que se encontram entre os dezoito e vinte e quatro anos. 

 Se analisarmos os dados levando em consideração justamente a faixa etária, 

podemos inferir que a de cinco a dezessete anos converge com o período escolar, à medida 

que a de dezoito a vinte e quatro anos ao período universitário, fato que nos permite 

deduzir que se lê bastante nas escolas, porém, não os livros digitais. Como abordado 

anteriormente, eles não são amplamente adotados. Já a leitura realizada no âmbito 

universitário possui um maior apelo relacionado ao livro digital, por já haver faculdades que 

disponibilizam seus materiais em dispositivos eletrônicos, e por ser o período de estudo em 

que os livros do segmento de CTP (científicos, técnicos e profissionais) são lidos. Talvez, por 

isso, figurem em primeiro lugar nos livros digitais mais vendidos (SNEL, 2015 e SNEL 2016). 



106 
 

 Ou seja, “a prática de leitura de livros ainda é fortemente relacionada com os fatores 

de escolaridade, classe social e ambiente familiar” (LEITE, 2012, p. 65). No mais, com base na 

mesma pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, tanto na terceira, quanto na quarta edição, 

quando perguntados quem os influenciava a ler, os entrevistados indicaram, nos três 

primeiros lugares, nesta ordem: professores, mães e pais. Por isso, acreditamos que a leitura 

digital irá deslanchar no momento em que as escolas públicas iniciarem a adoção dos livros 

digitais - visto que 91% daqueles leitores tiveram sua formação em escolas da rede pública 

de ensino brasileira – e os pais começarem a ter maior contato com os livros digitais, em 

casa. Ainda sobre o sujeito que influencia a leitura, e a presença dos adultos na figura de 

mediadores, existe uma visão equivocada da autonomia que a leitura em dispositivos 

eletrônicos proporciona. No caso das crianças que não sabem ler, ou estão aprendendo, a 

leitura do livro impresso mediado por pais e professores é fundamental, da mesma forma 

que o é no livro digital, pois “ao contrário do que se pensa, a aprendizagem móvel não 

aumenta o isolamento, mas sim oferece às pessoas mais oportunidades para cultivar 

habilidades complexas exigidas para se trabalhar de forma produtiva com terceiros”. 

(UNESCO, 2014, p. 18) 

 Mesmo que o livro digital tenha um narrador eletrônico, que pode “ler” a história 

para a criança, mesmo que possa ser mais intuitivo, por conta da interatividade, ou mesmo 

indicando com áudio ações bem e malsucedidas, o leitor infantil não é totalmente 

independente, porque ainda não são leitores autônomos. As interações dos livros digitais, 

por exemplo, se tornam mais divertidas e ricas se mediadas por pais e professores, porque, 

embora as crianças sejam nativas digitais, precisam de mediadores.  

 Nesse sentido, ressalta-se a importância da formação dos mediadores de leitura e 

professores voltada para a utilização do livro digital, bem como do aumento de informação 

aos pais, para que todos possam ter domínio das novas opções de livro e leitura disponíveis 

às crianças, porque 

 

Se o futuro não está predeterminado (e não está!), então está aberto; 

talvez, não “totalmente aberto”, “sem limites”, mas, com toda a 

probabilidade, mais aberto do que estamos dispostos a admitir. Cabe a nós 

garantir que não seja desleixada, nem negligenciada, nenhuma 

possibilidade que, por meio desta abertura, venha contribuir para um 

destino melhor para a humanidade. (BAUMAN, 2003, p. 29) 
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 As reflexões de Bauman nos levam a um ponto que é central: a ponderação. O futuro 

dos livros e da leitura e de que maneira eles serão solidificados na cultura digital ainda não é 

claro. Contudo, não é porque ainda não são por completo dominados, não é porque 

inúmeras novas possibilidades se abrem, que iremos deles descuidar, pois, de um lado 

 

[...] há desvantagens. Estudos apontam que o uso (indiscriminado) de 

aplicativos em smartphones e tablets prejudica o desenvolvimento da 

linguagem, conforme aponta o Centro Médico Cohen para Crianças, de 

Nova York. Neste caso, o mal se daria para aquelas crianças que passam 

tempo demais com os aparelhos. É importante lembrar que a Sociedade 

Brasileira de Pediatria recomenda que o uso de telas seja vetado a crianças 

menores de dois anos e, para as maiores, não ultrapasse a quantidade 

diária de duas horas por dia – somando todas as telas, inclusive a TV. 

(CARARO, 2014, p. 74) 

 

 Por outro, há vantagens, e  

 

A primeira e mais evidente é a motivação. Elas [as crianças] ficam 

encantadas! As telas estão logo ali nas casas e nos lugares, então a primeira 

vantagem é a motivação. A segunda seria em relação às habilidades que 

nos podem ajudar. Os livros informativos, por exemplo, são tipos de livros 

que em digital ganham muito, na tridimensionalidade, na maneira de se 

apresentar as coisas, e isso é uma vantagem. Também a rapidez. As crianças 

desenvolvem uma rapidez visual, desenvolvem motricidade, desenvolvem 

gosto pela leitura, que poderá lhes abrir portas para outros tipos de livros. 

(CORRERO apud TANNARE, 2014) 

 

 O novo sempre possui dois lados, não seria diferente com o livro digital. Além disso, a 

dualidade soa positiva, se devidamente ponderada, e, principalmente, no caso dos livros 

digitais, se representar mais uma alternativa de leitura às crianças, aos leitores em geral. 

Nesse caso, se os dispositivos eletrônicos trazem novos formatos de livros e leituras, 

podemos considerá-los um benefício, e não concorrentes dos livros impressos.  

 Neste momento de transição da cultura do impresso para a cultura do digital, 

portanto,  

 

[...] existem dois pedidos muito claros. Um vem do leitor que está 

acostumado a se concentrar na leitura e que quer um livro o mais parecido 

possível com o que ele tem na sua biblioteca dentro do tablet, para ficar 

mais fácil de carregar. Esse é o pedido do leitor adulto e é de alguma forma, 

também, o pedido da criança que aprendeu a ler e quer continuar com a 
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experiência da leitura como ela aprendeu. Mas o nativo digital, a criança 

que já nasceu no meio dessa tecnologia, tem tal fluência nessa tecnologia 

que as atividades interativas não a desconcentram da leitura. Elas não 

interrompem essa leitura e, ao mesmo tempo, fazem sentido para elas. 

Esses dois pedidos, o do livro que se assemelha a um jogo e do que se 

assemelha o máximo possível ao livro são duas tendências que devem 

continuar durante algum tempo. (LAGO apud CARARO, 2013) 

 

 Como afirma Lago (2013), há dois pedidos muito claros, que acompanham as 

necessidades pelo homem demandadas, e que não precisam ser antagônicos. Os impressos 

e os digitais são livros que podem conviver, ainda mais se ao leitor for dada a opção de 

escolha, diferente de um suporte imposto. Essa discussão a respeito do impresso x digital 

soa até um pouco descabida, quando pensamos na real importância da existência do livro: a 

leitura. Qual é a problemática relacionada ao livro que de fato se impõe? 

 

O problema é que, hoje, só se lê James Joyce sob a forma de um livro digital 

ou que não se lê, de modo algum, James Joyce, seja qual for o suporte 

dessa leitura? Se a segunda parte da proposição for verdadeira, então não é 

o livro que está em crise, e sim a cultura. (ROUANET, 2003, p. 59) 

 

 Na verdade, o suporte não deve importar desde que possa continuar ofertando uma 

leitura de qualidade. A preocupação maior, portanto, deve residir no fato de que, mesmo 

com mais opções de livro e leitura disponíveis, não temos um país legitimamente leitor. Da 

forma que adverte Rouanet (2003), não é o papel como suporte que está em crise, muito 

menos o digital seria o responsável por isso. Ao contrário, o encontro de ambos pode ser 

visto como mais uma chance de repensarmos a cultura leitora, já que o advento do digital 

traz novas reflexões a respeito do livro e da leitura. 

 Especificamente no Brasil, 

 

Se, por um lado, ainda nos deparamos com números expressivos de 

analfabetos absolutos ou funcionais no Brasil, e descobrimos que 50% dos 

brasileiros não leram nenhum livro nos três meses anteriores à pesquisa 

Retratos da leitura no Brasil; por outro, encontramos jovens com nível 

superior que não têm interesse em ler livros por acreditarem que seja um 

objeto ultrapassado pela tecnologia da informação. E, pior, que se 

satisfazem em ter acesso a milhares de informações sem qualquer interesse 

em criticá-las ou em refletir sobre seus significados ou intenções de seus 

autores. Jovens a quem não foi possibilitado sonhar com castelos; temer 

monstros ou acreditar que o bem sempre vence o mal. (FAILLA, 2012, p. 24) 
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 A “luta”, portanto, não é para aferir qual suporte predominará, e sim pela difusão da 

leitura, já que nem mesmo 50% dos brasileiros costumam ler um único livro. E se a “briga” é 

pela leitura, faz-se necessário voltarmos nossas atenções não só para o fomento de uma 

cultura leitora, como também para o acesso à leitura. Caso o suporte impresso predomine, é 

importante garantir o alcance a ele. De forma similar, se o digital se apresenta como opção, 

é importante pensar nele como mais uma oportunidade de acesso.  

 Assim, com maior gama de oportunidades, fica mais fácil garantir a democratização 

do acesso ao livro e a leitura, desde que se pondere qual o melhor caminho. O livro digital, 

por exemplo, pode ser visto como facilitador do acesso, uma vez que seu alcance de 

distribuição é maior que o impresso, pois a “péssima distribuição das livrarias e bibliotecas 

no Brasil é incrível. E é inversamente proporcional ao acesso à internet e à tecnologia… Isso 

por si só já é uma democratização ao acesso aos livros e à leitura”. (Apêndice B, p. 128) 

Contudo, também  

 

Há outro evidente tipo de exclusão para os jovens menos favorecidos: a 

digital, já que 54% das pessoas não acessam a internet. Dos jovens entre 5 e 

17 anos, 38% não navegam na web. Dos 9,5 milhões de leitores de livros 

digitais, os jovens são, sem dúvida, os principais consumidores. Apesar de a 

pesquisa apontar que 45% dos brasileiros nunca ouviram falar nesse tipo de 

livro, são as pessoas entre 18 e 29 anos as que mais consomem, com 29%, 

e, em 2º lugar, estão os jovens de 5 a 17 anos, em sua maioria estudantes 

dos Ensinos Fundamental e Médio, o que não é de se estranhar, já que são 

eles que estão mais familiarizados com as novas tecnologias. Outra 

questão: o acesso à informação garante a absorção de conhecimento? Ter 

livros digitais aumenta o interesse pela leitura? Ainda não há como saber. 

(GOMES, 2012, p. 131) 

 

 Somente o acesso ao livro digital não garante que a informação nele encontrada 

pode gerar conhecimento, por isso há mais questões a se explorar do que a dicotomia digital 

x impresso. De qualquer forma, seja por meio do livro impresso, seja por meio do livro 

digital, o leitor continua lendo, desde que a ele seja garantido um acesso eficaz. Isto é, o 

leitor imersivo, navegante, navegará de acordo com a maré, transitando pelos tipos de 

suporte que forem viáveis, e de acordo com a função pretendida. O foco é no leitor, os 

suportes podem modificar-se, desde que ele persista, e esteja pronto para encarar o mar de 

novidades que se colocarão a sua frente. E, em relação ao que se faz novo, 
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Podemos sempre lamentar o “declínio da cultura geral”, a pretensa 

“barbárie” tecnocientífica ou a “a derrota do pensamento”, cultura e 

pensamento estando infelizmente congelados em uma pseudoessência que 

não é outra senão a imagem idealista dos bons velhos tempos. É mais 

difícil, mas também mais útil apreender o real que está nascendo, torná-lo 

autoconsciente, acompanhar e guiar seu movimento de forma que venham 

à tona suas potencialidades mais positivas. (LÉVY, 1993, p. 119) 

 

 A reflexão de Lévy (1993), somadas as anteriormente trabalhadas, nos permite 

caminhar para uma das principais conclusões desta pesquisa: fazer das novas possibilidades 

do mundo do livro, maiores oportunidades de leitura. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Curto e comprido, bom e ruim, vazio e cheio, bonito e feio 

São jeitos das coisas ser, depende do jeito da gente ver 

Ver de um jeito agora e de outro jeito depois 

Ou melhor ainda ver na mesma hora os dois. (MASUR, 2008, p. 30-32) 

 

 O livro sempre teve fundamental importância para a história da humanidade, mesmo 

quando seu suporte ainda estava distante do que comumente conhecemos – o papel – e 

cumpria a função de guardar a memória e o pensamento humanos. O surgimento do livro 

digital, no entanto, veio acompanhado de um discurso que veicula o possível “fim do livro”. 

Há, contudo, um equívoco de vocabulário em relação a esse discurso: se o livro digital for o 

substituto do livro impresso, o “fim” não diz respeito ao livro em si, mas ao suporte: ambos 

são livros, um em que o suporte é o papel, e o outro, o dispositivo eletrônico. 

 De qualquer forma, o livro continua sendo livro, assim como continua cumprindo sua 

função, independente do suporte, “são jeitos das coisas ser”, porque todas elas 

acompanham o desenvolvimento humano. As formas de percebê-las, portanto, “depende do 

jeito da gente ver”. Podemos optar por “ver de um jeito agora e de outro jeito depois”, ou 

então, “melhor ainda ver na mesma hora os dois”. Assim, ao invés de vermos o livro digital 

como oponente do impresso, podemos compreendê-los de forma conjunta. Por isso 

optamos em vê-los comparável e complementarmente, por três diferentes óticas: a da 

narrativa, a do suporte e a da leitura. 

 Como observado, as narrativas, da mesma forma que os livros, também possuem 

função essencial na comunicação do homem, por representarem o espelho de seu 

pensamento. Devido a isso, moldaram-se a todos os suportes dos quais surgiram. O suporte 

digital, porém, permitiu que a estrutura linear, característica das narrativas, se configurasse 

multilinear, e esta pode ser tão coerente quanto àquela, se trabalhada de forma consciente.  

 Embora de um lado esteja o “purismo” da narrativa clássica, do outro, existe a 

possibilidade de ela poder ser fragmentada, justamente para acompanhar o sujeito que 

agora a depreende e a produz: o indivíduo pós-moderno, aquele que percebe o todo a sua 

volta de forma alinear, fragmentada, instantânea e simultânea. A narrativa de hipermídia, 

contudo, não é por completo inovadora, possui elementos dos livros orais e dos livros 
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impressos, e o conteúdo ainda impera, porque tecnologia sem conteúdo se torna nula, como 

zero, sem um.  

 Igualmente às narrativas, os suportes foram se desenvolvendo para tornar mais 

funcional o acesso ao conteúdo e à informação. Portanto, o último formato desenvolvido 

refere-se ao livro digital; e como os suportes eletrônicos permitem relevantes mudanças no 

que se compreende por livro e leitura, pudemos verificar que é possível entender a transição 

de suportes, por um lado, como ruptura, por outro, como mais um capítulo do desenrolar da 

história do livro. 

 Os suportes eletrônicos ampliaram as possibilidades de explorar o livro, ao 

permitirem que recursos multimídias componham seus conteúdos ao lado dos textos, o que 

exige um novo comportamento por parte do leitor. Nesse sentido, podemos afirmar que há 

ruptura, mas continuamos a ter um livro a ser lido. Ainda sobre as divergências, uma que se 

mostra evidente está relacionada à materialidade do livro: para o impresso, suporte e 

conteúdo são materiais; para o livro digital, a materialidade está apenas no suporte, o 

conteúdo é virtual. 

 Os questionamentos a respeito do suporte também nos permitiram indagações sobre 

a curadoria do conteúdo, já que a maneira de apresentá-lo nos dispositivos eletrônicos é 

ampliada, principalmente, quando essas discussões se encontram com as dos livros digitais 

infantis, agora com animações, interações, sons e vídeos. Percebemos, porém, que as 

funções dos livros infantis - de entretenimento e educativa - se mantêm íntegras nos 

suportes eletrônicos, desde que os recursos por eles permitidos sejam utilizados para somar 

à narrativa e aos textos. Essas questões, todavia, não são totalmente novas, pois foram 

levantadas também em relação aos livros-brinquedo, livros-jogo e livros pop ups, nos 

permitindo concluir que novas experiências de leitura ocorrem por conta das modificações e 

dos usos do suporte, mas que suas funcionalidades se mantêm. 

 As diversidades das experiências de leitura não serão “alarmantes” enquanto o 

sentido continuar a ser produzido. O leitor dos livros digitais, o leitor imersivo, está apto a 

ler não apenas letras, mas também imagens, sons e vídeos e, portanto, produz sentido ao 

realizar a hiperleitura em hiperlivros e narrativas de hipermídia. Assim, outro equívoco se 

desfaz: achar que a leitura digital, por ser realizada com elementos imagéticos, interativos e 

sonoros está atrelada somente ao lazer. Na verdade, o contrário se fez claro, pois, se bem 

explorados, ajudam na imersão. É importante frisar, então, que todas as novas formas de 
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explorar os recursos dos livros digitais venham para somar à imersão e produção de sentido, 

mesmo que estejamos falando do leitor imersivo, temos que ter em mente o quão singular 

pode se tornar uma experiência de leitura.  

 Dessa forma, as reflexões sobre narrativa, suporte e leitura, somadas às assimilações 

de recentes pesquisas da área do livro e da leitura, mais a interpretação do que nos foi 

exposto nas entrevistas, nos permitiram chegar a algumas considerações sobre a produção, 

o uso e os leitores dos livros digitais infantis, no contexto brasileiro. Em relação à produção, 

podemos indicar que é notória e de qualidade, embora, em sua maioria, tenha caráter 

experimental. Até mesmo o Prêmio Jabuti, que se propõe a avaliar a qualidade dos livros 

brasileiros, criou a categoria Infantil Digital, porém, de maneira experimental, pois o 

contexto dos livros digitais infantis não está totalmente dominado. Por esse motivo, os dez 

finalistas desta categoria não participaram da categoria de melhor do ano. 

 Na mesma direção, a venda dos livros digitais é crescente, mas não é representativa, 

se levarmos em consideração a venda dos livros impressos. As editoras que se propõem a 

produzi-los, no entanto, têm feito a diferença e oferecido materiais de qualidade, mesmo 

que para isso sejam necessários mais profissionais envolvidos, e o custo de produção de 

livros digitais infantis ainda seja alto, principalmente nos formatos de aplicativos e e-pub. O 

caráter experimental da produção influencia no consumo e na utilização do livro digital, o 

que nos leva a perceber um uso incipiente, mas possível de estar presente na tríade 

biblioteca, casa e escola. A utilização dos livros digitais infantis em casa depende da 

curiosidade/vontade dos pais em colocar as crianças em contato com a leitura digital, e, 

certamente, da renda familiar. Já a adoção nas bibliotecas e nas escolas depende de 

programas que acreditam no livro digital. Nesse ponto, chegamos também às considerações 

sobre acesso. 

 No Brasil, os leitores que podemos identificar como digitais são os que de fato 

possuem acesso aos dispositivos eletrônicos e aos livros digitais, pois nascer na cultura 

digital, ou ser nativo digital não é sinônimo de ter alcance aos suportes necessários à leitura 

digital. Portanto, a criança que pertence à família de baixa renda só poderá ter contato com 

os livros digitais se as bibliotecas e escolas públicas os adotarem. Por isso, se faz 

fundamental que seja pensada a possibilidade dos programas governamentais, como os 

citados - Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, Programa Nacional Biblioteca da 

Escola, Programa Nacional do Livro Didático e Plano Nacional do Livro e Leitura - 
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contemplarem também o livro digital, para que os mesmos sejam disseminados, e o acesso 

seja democratizado. Espera-se, contudo, que as maneiras de contemplar os livros digitais, 

bem como suas possíveis adoções, se deem no âmbito da escolha, e não da imposição, para 

que não se restrinja um cenário ainda em expansão. Permitindo o acesso e, 

consequentemente, a escolha, o leitor se adequará e será beneficiado. 

 No mais, mesmo que pareça clichê, concluímos que o mote maior reside na 

ponderação. Os livros impressos infantis não necessariamente são mais atraentes aos 

pequenos leitores, da mesma forma que os livros digitais infantis não são seus substitutos. É 

necessário ponderar e fazer uma escolha racional, que prime pela qualidade e pela 

integridade das funções de leitura. De qualquer maneira, devemos tirar proveito do digital, 

simplesmente por se afirmar como mais uma alternativa de leitura, pois, em um país que a 

população se declara não leitora, com pouco mais de dois livros lidos por leitor (INSTITUTO 

PRÓ-LIVRO, 2016, p. 68), toda narrativa, todo livro, toda leitura conta, desde que seja de 

qualidade. 

 As novas problemáticas que o digital traz para o mundo do livro, então, podem ser 

vistas como oportunidades para trazermos à tona mais debates relacionados à história do 

livro e da leitura, e o suporte eletrônico pode ser visto como mais um aliado à difusão e ao 

aumento da leitura. De toda forma, a narrativa se mantém, seja linear ou multilinear. De 

toda forma, o livro se mantém, seja material ou imaterialmente; de toda a forma, o leitor se 

redescobre, o leitor lê, o leitor navega, o leitor persiste, o leitor se mantém leitor. 

 Para tanto, no âmbito do livro digital infantil, não é só a experiência de leitura que 

deve ser ampliada, mas também a de escrita do autor; a de produção, dos profissionais do 

livro; a de mediação, dos mediadores de leitura. Só assim, a experiência se faz nova e 

enriquecida. Afinal, os livros digitais infantis continuam contando histórias, por meio de 

narrativas que continuam permitindo a troca de experiências. Cuidar para que eles 

permaneçam guardando a narrativa e a leitura, cuidar para que eles sejam percebidos como 

livros, é fazer com que continue parecendo mágica, e que a hipnose não seja por mais um 

novo brinquedo ou dispositivo eletrônico, mas por uma bela narrativa. 
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APÊNDICE B – ENTREVISTA COM ISABELA PARADA19 E SURIA SCAPIN20, FUNDADORAS DA 

EDITORA PIPOCA21 

 

Entrevista recebida pelo correio eletrônico thaisteixeiramesquita@hotmail.com, em 

11/04/2016 

 

Thaís: Por qual motivo optaram por uma Editora exclusiva de livros digitais infantis? 

Isabela e Suria: A Suria trabalha desde os 16 anos no mercado editorial, e sempre 

acompanhou as evoluções do mercado. Em um dado momento, trabalhando em uma editora 

de livros infantis, fez um curso sobre publicações digitais e se encantou. Mas quando 

conversava com diversas pessoas sobre esta possibilidade, a resposta era sempre negativa, 

como se não fosse possível, cada um dando seus motivos, que iam desde a ausência de 

compras governamentais (e, portanto, maior dificuldade de manutenção financeira) a 

ausência de necessidade de existir livros infantis neste formato. Foi então que ela percebeu 

que havia um vácuo, um espaço a ser preenchido que as editoras tradicionais não estavam 

querendo ocupar.  

 

T: No site da Editora Pipoca, há a afirmação de que uma de vocês entende de livros, 

enquanto a outra sabe como crescem as crianças. É claro que os conhecimentos se 

complementam. Contudo, em algum momento da produção dos livros digitais da Editora, 

um dos dois conhecimentos se sobrepõe? 

I e S: No momento da produção do livro em si, a análise e avaliação pedagógica é 

complementar à editorial. Em geral recebemos apenas o texto e a partir deste começamos a 

buscar o estilo de ilustração para podermos realizar uma avaliação da relação do livro (texto, 

                                                 
19 Para buscar compreender como funciona a cabecinha dos pequenos, Isabela foi estudar Pedagogia na UEMG, 
onde encontrou seus fundamentos teóricos e participou do grupo de pesquisa e estudos Contra-Violência na 
Infância. Na Escola Pés no Chão (Belo Horizonte), aprofundou os estudos sobre a Pedagogia Freinet. Hoje é 
pedagoga da Pipoca e contadora de história na creche de Milho Verde (MG), pelo Instituto Milho Verde. 
Aprendeu que o crescimento das crianças é também o processo de criação delas mesmas e entende que essa 
criação é individual e única. Informações retiradas do blog Pipoca Azul. Disponível em: 
<http://pipocaazul.editorapipoca.com.br/colunistas/>. Acesso em: 16 abr. 2016.  
20 Começou a trabalhar no mercado editorial com 16 anos e passou por editoras como Madras, Atual, Abril, 
Leya e Sarandi, além de ter atendido muitas mais pela S4 Editorial. Com formação em Desenho Industrial e em 
Língua Portuguesa e Literatura, ambas pelo Mackenzie, sempre revezou entre texto e arte, até que resolveu 
unir os dois conhecimentos e tornar-se a responsável editorial da Editora Pipoca. Informações retiradas do blog 
Pipoca Azul. Disponível em: <http://pipocaazul.editorapipoca.com.br/colunistas/>. Acesso em: 16 abr. 2016. 
21 Cf.: < http://www.editorapipoca.com.br/>. Acesso em: 16 abr. 2016. 
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imagem e recursos) com o desenvolvimento infantil e a análise dos critérios para inseri-lo em 

uma ou outra faixa etária indicativa. Estas análises podem alterar um pouco o resultado final 

do livro, mas o processo é basicamente editorial. Nós trabalhamos assim desde o início, mas 

houve uma situação bem legal pra gente: no ano passado, Peter Hunt fez uma palestra na 

UFMG, onde respondeu a uma pergunta nossa, sobre o papel do pedagogo no processo de 

produção de um livro, afirmando que os pedagogos deveriam ser consultores e conselheiros 

dos editores. Ficamos felizes, pois é assim que trabalhamos! Então, especificamente na 

produção dos livros, há sim uma sobreposição, mas nós temos outra frente de ação, que é a 

de realização de oficinas e as sugestões de atividades relacionadas às diversas linguagens 

dos livros infantis (em breve estarão no site) e, nesta etapa de nossas produções, há uma 

inversão: o conhecimento editorial é que complementa o pedagógico, trazendo informações 

da produção dos livros que enriquecem estas atividades. No fundo, a parte pedagógica está 

relacionada a estudos mais acadêmicos, teóricos, enquanto a editorial está ligada à 

produção em si, mas nós sabemos bem daquela velha história, de que a teoria sem a prática 

não tem utilidade e a prática sem uma base teórica tende a ficar falha, então esta que é a 

parceria e a complementaridade. E para garantir esse equilíbrio trabalhamos juntas em 

todas as etapas, ao menos na fase de tomada de decisões. 

 

T: Os livros da Editora Pipoca, antes de serem produzidos, passam por um crivo 

pedagógico-editorial, correto? Quais são as questões analisadas nessa primeira etapa de 

avaliação do material? 

I e S: Primeiro avaliamos o texto, mesmo, a sensibilidade da escrita, a construção do 

personagem, a força da narrativa, coisas deste tipo, iniciando também a classificação etária 

indicativa, já que buscamos não nos focarmos em apenas uma faixa. Se consideramos que é 

um material interessante de ser trabalhado e com possibilidade de ser publicado, fazemos 

sugestões de edições e enviamos para o autor para que ele aprove (ou não). O ponto é que 

nós conseguimos uma maneira de trabalhar que seja realmente pedagógico-editorial, um 

trabalho conjunto, com discussões pedagógicas sobre os argumentos editoriais e discussões 

editoriais sobre os argumentos pedagógicos. Assim, buscamos enxergar como o livro vai ficar 

e como as crianças vão se relacionar com ele. Esta é a primeira etapa no que se refere à 

linguagem escrita. Até hoje todos nossos livros começaram por aí, ainda não editamos um 

livro que tenha partido das ilustrações. Mas, depois de definirmos o estilo de ilustração e 
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encontrarmos o ilustrador, seguimos esse bate-bola pois também há que se editar as 

ilustrações; e depois delas, os recursos tecnológicos. Então é um debate intenso que vai 

desde o recebimento dos materiais iniciais até o livro ser considerado realmente pronto para 

a publicação. 

 

T: Como é o processo para pensar forma e conteúdo dos livros da Editora Pipoca? Há 

limites para a animação, interação e sonoplastia? O que é levado em conta no momento 

de inseri-los ou não? 

I e S: Há limites, sim. O livro, em sua essência, apresenta uma narrativa e um recurso nunca 

pode se sobrepor à narrativa e atrapalhá-la. Pode interferir, sim, mas para enriquecer, pra 

trazer um quê a mais, para fazer parte da narrativa, e isto está diretamente relacionado ao 

nível de desenvolvimento infantil. Uma criança muito pequena pode perder a linha narrativa 

com mais facilidade, o que nos leva a ter um cuidado diferente do que temos com a produção 

de livros para uma maior, sempre dizemos que um livro para uma criança de 3 anos é 

diferente de um para uma de 12 e isso vale para o texto, para as ilustrações e também para 

os recursos. É uma escolha editorial-pedagógica. A avaliação dos recursos é feita caso a caso, 

inevitavelmente. Em geral, essas definições já levam a pensar qual as medidas do livro (que 

pode variar um pouco, apesar de não termos a mesma liberdade dos livros impressos) e 

sempre é preciso ver como o livro será diagramado na versão enriquecida e na versão 

simplificada, já que vários motores de leitura não suportam o e-pub3 com recursos. 

 

T: Qual a maior preocupação da Editora para garantir que a narrativa não se torne 

incoerente, e que a legibilidade se mantenha? Já que os livros digitais infantis permitem 

recursos diferentes daqueles que utilizamos em papel? 

I e S: Pois é, acabamos de falar da narrativa e é isso: ela é central, a preocupação é toda com 

ela. Tanto a escrita quanto a visual, é preciso que isso fique claro. E os recursos devem ser 

inseridos pensando na narrativa também, para fazerem parte dela. Os digitais têm uma 

vantagem sobre os impressos que é exatamente a inserção de recursos, mas têm uma 

desvantagem que é a limitação do formato. Há coisas que podem ser feitas no impresso que 

não podem ser no digital e vice-versa, e o foco na narrativa, no nosso entender, deve ser o 

mesmo. 
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Em relação à legibilidade, buscamos variar fontes (inclusive escolhendo algumas que, 

teoricamente, não seriam boas para leitura em tela, mas que avaliamos como adequadas à 

faixa etária indicada, à quantidade de texto e ao projeto gráfico) sempre tendo em mente a 

leitura em uma tela de iPad. 

 

T: Quais são os motivos que levam a Editora Pipoca a não produzir livros-aplicativo? 

I e S: Há mais de um motivo e de várias ordens. Primeiro, quando observamos os livros-

aplicativo, vemos um problema conceitual: eles mesclam uma atividade mais introspectiva, 

que é a leitura, com uma mais extrospectiva, que é o jogo. No geral, nos aplicativos-livros, 

pra passar de página ou para acessar o texto, a criança precisa necessariamente fazer 

alguma ação, interagir, e isso por si só já é um entrave à narrativa. Imagina isso para uma 

criança pequena, vamos dizer, de 3 anos, uma distração interativa pode causar uma relação 

de jogo, porque a interação se torna uma distração enorme, é como se tivesse que vencer 

aquele desafio para se chegar à próxima parte da história - que muitas vezes ela já perdeu ao 

se distrair. Para os maiores, pode até não atrapalhar a capacidade de concentração na 

narrativa, mas, fazendo uma analogia com o livro impresso, seria como ter de virar uma ou 

algumas páginas a mais até chegar na parte em que está a sequência da história - e é isso 

que nos parece um erro conceitual. E tem também a necessidade que enxergamos de levar os 

livros para o formato digital. As crianças acessam dispositivos digitais, isso é um fato, é 

importante que elas também tenham a opção de ler neles, de acessar a cultura literária. O 

formato e-book é o que mais se assemelha a um livro, o que traz a experiência introspectiva, 

que leva à concentração na narrativa. O outro motivo é ligado à tecnologia, mesmo. Os apps 

permitem uma liberdade criativa incrível que não é aproveitada pelos livros-aplicativo. Fazer 

um livro neste formato de aplicativo limita a liberdade criativa que a própria tecnologia gera, 

de modo que ele não nos satisfaz nem como um app, nem como um livro. Um e-book não dá 

tanta liberdade criativa pelo simples fato de ser um livro. A liberdade que ele gera é a mesma 

de um livro impresso, é mais relacionada à literatura e às ilustrações, mas não tanto à 

tecnologia. E com isso se faz produtos muito legais. E, por fim, tem também a questão 

comercial: não entendemos porque fazer um único produto, quando se pode fazer dois. Nós 

fazemos as oficinas e as atividades relacionadas aos livros e este tipo de atividade também 

pode ser feito utilizando a tecnologia, como um app (que é o que queremos, só não temos 

recursos financeiros ainda para isso…). 
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T: Nas oficinas que a Editora Pipoca costuma realizar com crianças, é possível verificar uma 

forma diferente de interação com o livro digital? Há algum estranhamento por parte dos 

pequenos, em relação aos dispositivos eletrônicos? 

I e S: É incrível como as crianças entendem o livro digital como um livro com muito mais 

facilidade que os adultos! Inicialmente, perguntamos se conhecem livros digitais e 

invariavelmente elas associam o tablet a jogos - até hoje apenas uma menina conhecia um 

único livro (a Bíblia) no formato digital. Mas, depois que são apresentadas aos livros e 

entendem o seu uso, vem a diversão com a leitura e em nenhum momento qualquer criança 

nos pediu para usar o tablet para jogar.  As crianças não demonstram qualquer problema em 

relação ao formato, quem tem dificuldade em aceitar isso são os adultos. A Isabela já 

trabalhou como leitora na creche da cidade onde mora e o que ela percebe nas oficinas é que 

a concentração das crianças com os livros impressos depende de uma diversidade enorme de 

fatores, enquanto o livro digital, só pelo fato de ser digital, já atrai as crianças. Elas gostam 

de tecnologia e isso pode ser usado a favor de uma formação cultural, literária. E, já em 

diversas situações, as crianças souberam recontar a história até com bastante riqueza de 

detalhes, o que entendemos como uma demonstração da atenção que elas tiveram na 

história, a narrativa teve seu papel, ou seja, a atenção e a concentração não aconteceu 

somente para as interações e para os dispositivos eletrônicos. Isso nos deixa muito felizes, 

porque é uma comprovação de que o que pensamos tem lógica, na prática, na relação das 

crianças com os livros. Aliás, nós começamos a fazer eventos pela necessidade de ver esta 

relação e foi só depois que decidimos que era uma situação à qual a gente deveria se dedicar 

mais. No fim, adoramos estas situações. 

 

T: A Editora Pipoca já participou de algum edital público, destinado às compras 

governamentais para adoção de livros digitais nas escolas? 

I e S: Não. Já participamos de editais públicos para produção de eventos (e não passamos, 

mas nos gerou pensamentos muito importantes sobre a função social das editoras) e de 

editais de financiamento, mas uma das nossas críticas a muitas editoras - e, aliás, retomando 

aqui a primeira pergunta, sobre a criação da Pipoca - é que elas se limitam criativamente 

para poder encaixar os livros nos editais de compras governamentais. A Suria não queria isso 

e fez a editora pensando em maneiras independentes de produção, criação e rendimentos 
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financeiros também. Não temos nenhuma objeção à venda governamental (seja de livros 

impressos ou digitais), mas  no caso dos digitais, ainda não há essa possibilidade. 

 

T: Na posição de editoras de livros digitais infantis, vocês acreditam que eles terão mais 

espaço nas escolas? E que podem democratizar o acesso à leitura?  

I e S: O que nós temos visto e tem nos parecido muito interessante é um movimento mundial 

de criação de serviços de assinatura para acesso aos livros, no geral as bibliotecas digitais 

trabalham com este esquema. Nós sabemos que grande parte das escolas brasileiras não 

têm acesso a grandes tecnologias, mas para estes serviços isto não é necessário. É um 

trabalho de formação dos profissionais das escolas que deve ser feito para que saibam como 

unir o gosto pela tecnologia ao estímulo à leitura. Agora, que os livros digitais podem 

democratizar o acesso à leitura, isso nós temos certeza. A péssima distribuição das livrarias e 

bibliotecas no Brasil é incrível. E é inversamente proporcional ao acesso à internet e à 

tecnologia… Isso por si só já é uma democratização ao acesso aos livros e à leitura. Sabemos 

que o Brasil ainda tem um grande trabalho de inclusão digital, mas a popularização dos 

smartphones já provocou um passo enorme neste sentido. E vale usar como exemplo 

iniciativas como o Worldreaders, que vem conseguindo resultados muito significativos na 

África. A tecnologia que nós, classe média, consumimos pode ser cara por inúmeros fatores, 

mas essa mesma tecnologia traz ferramentas para que o acesso à cultura seja facilitado. É, 

como em diversas situações, uma questão de como ela é usada.  

 

T: A Editora Pipoca já foi surpreendida, positiva ou negativamente, por leitores infantis, ou 

até mesmo pais e professores, por oferecer um produto exclusivamente digital? 

I e S: Enfrentamos muita crítica de pessoas que acreditam que o uso da tecnologia por 

crianças deveria ser banido, mas é até interessante que, na maioria das vezes, conforme 

vamos conversando, percebem que o nosso ponto é o acesso à cultura literária - e não à 

tecnologia - e chegam a concordar com o nosso argumento central, de que já que as crianças 

acessam os dispositivos eletrônicos, é importante que, lá, existam livros! E há também quem 

seja tão apegado ao formato impresso que nos surpreenda negativamente, infelizmente. 

Não é a maioria, mas que existe, existe! É como se a tecnologia fosse a vilã atual, aquela que 

atrapalha o desenvolvimento infantil, e nós a vemos só como uma ferramenta de entrega, os 

conteúdos é que devem ser interessantes. O ponto é que o uso da tecnologia não pode, 
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nunca, substituir atividades externas, criativas, coletivas... Já o que nos surpreende 

positivamente é a  participação em feiras de livros internacionais, pois é onde vemos que 

nosso produto se encaixa no mercado editorial, que há pessoas pensando em diversas 

maneiras de levar os livros digitais para as crianças, enfim, que está existindo um movimento 

grande e mundial neste sentido. E as crianças sempre nos surpreendem positivamente, é 

muito bacana! A cada evento (de leitura ou oficina) que fazemos saímos renovadas. Nas 

primeiras vezes, ficamos, sim, surpresas com a aceitação delas, positivamente surpresas, pois 

recebíamos muitas críticas e achávamos que, talvez, o nosso ponto não fizesse tanto sentido 

quanto parecia fazer. Mas os resultados dos eventos foram nos servindo de alento, de 

reafirmador de nossa segurança, já que, até hoje, sempre ficamos satisfeitas com os 

resultados e com os retornos que as crianças nos deram.  
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APÊNDICE C – ENTREVISTA COM HENRIQUE CABRAL22 

 

Entrevista recebida pelo correio eletrônico thaisteixeiramesquita@hotmail.com, em 

05/05/2016 

 

Thaís: Antes de qualquer dúvida, gostaria de saber como foi a experiência de produzir a 

versão digital interativa de um dos maiores clássicos da literatura infantil brasileira. 

Predominou o prazer ou a responsabilidade? 

Henrique Cabral: Pra mim, mais o prazer. Eu sabia que ia ficar legal, que não ia ficar 

“ofensivo”, acho que tomamos certas liberdades que foram bem recebidas. Ter transformado 

algo tão legal para outro tipo de mídia foi um processo de muito trabalho, mas também 

muita vontade de fazer ficar legal. 

 

T: Em algumas matérias sobre o lançamento da versão digital interativa de Flicts, há a 

informação de que a Engenhoca é uma empresa que cria aplicativos responsáveis, com 

foco em crianças e interações divertidas. O que vocês entendem como “aplicativos 

responsáveis”?  

H: Nós não usamos ads, nem usamos nenhum tipo de “tracking”, ou seja, nós não sabemos 

quem são nossos usuários, onde moram, etc. Desde o começo manter esse alto nível de 

responsabilidade sempre foi parte de nossa missão. Queremos que os pais das crianças que 

usam os nossos apps saibam que também temos filhos e compartilhamos das mesmas 

preocupações com aprendizado, exposição e por aí vai. 

 

T: Quais as questões que foram levadas em conta no momento de decidir os elementos da 

história que se tornariam animados e interativos? 

H: Intuição mesmo. O livro é muito geométrico, e íamos discutindo página a página (ou tela a 

tela) como seriam as interações e movimentos. Tentamos imaginar quais seriam as coisas 

mais naturais, mais óbvias, mas tomamos algumas liberdades também que acabaram 

ficando legais, como a tentativa de dar mais personalidade às cores.  

 

                                                 
22 Fundador e sócio da Engenhoca, empresa de tecnologia de conteúdo, que produziu a versão interativa de 
Flicts. Cf.: <https://engenho.ca/>. Acesso em 05 maio 2016. 
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T: Levando em consideração o texto do livro impresso, houve alguma preocupação 

específica no momento de transportá-lo de uma narrativa estática para uma flutuante? 

H: Sim, pois o app roda num dispositivo eletrônico, então ler numa tela é diferente. Porém 

possibilita que o texto possa ser repetido (a narração) e tentamos fazer com que o texto 

fizesse parte da animação em muitos casos. Desde o começo, porém, pela própria 

formatação e densidade do livro, a gente imaginou que não seria um livro complicado de 

portar pra tela, pelo contrário, ele estava “pronto”. 

 

T: O leitor pode optar por ler a versão digital interativa de Flicts escutando uma música, 

que foi criada especificamente para este novo formato do livro, correto? Como “brifar” os 

responsáveis pela produção de uma “trilha sonora” para Flicts? 

H: Os nossos parceiros, Fábrica Estúdios, através de Gerardo, Pablo e João, não precisaram 

de briefing. A gente apenas pediu pra eles lerem o livro, e João compôs algo que pudesse 

levar o leitor pela “busca” do Flicts. Acho que o tema musical passa bem isso, passa a ideia 

de ansiedade, medo, renascimento, redenção, é muito legal. Essa versão (escolhida) foi a 

segunda trilha, a primeira havia ficado muito rápida. 

 

T: De que maneira vocês acreditam que a versão digital interativa de Flicts pode aumentar 

o interesse pela leitura do livro? 

H: Porque hoje em dias crianças a partir de 2 anos, até menos, têm contato com livros 

digitais, aplicativos. Achamos que poderia ser uma boa porta de entrada, na verdade, para o 

caminho inverso, fazer com que os leitores mirins se interessem mais por livros. 

 

T: A versão digital interativa de Flicts pode ser encontrada na Apple Store e na Play Store 

por menos de dez reais, o que se pode considerar um custo baixo. O custo de produção de 

um aplicativo para livros também é baixo? 

H: Não, é muito caro. E esses R$ 10 são caros o suficiente para ser difícil de mover essa 

agulha. É um mercado complicado, onde é difícil fechar a conta mesmo. 

 

T: Essa pergunta é uma continuação da acima, na verdade. Como produtores de aplicativos 

com conteúdo divertido e educativo voltado para crianças, acreditam que as versões 

digitais dos livros podem ser aliadas à democratização do acesso à leitura? 
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H: Sim, foi como eu respondi antes, eu acredito que o uso de aplicativos “responsáveis” pode 

levar as crianças a se interessarem por coisas da vida real, por assim dizer. Por exemplo, o 

Flicts é um livro; nosso outro aplicativo, o ABC, trata de línguas, então a ideia é abrir espaço 

para o aprendizado de outras culturas, outros países; o jogo da memória é um jogo, claro, 

mas pode conectar as crianças e pais a jogos de tabuleiro ou cartas de verdade. 

 

T: No mesmo sentido, na condição de produtores de aplicativos com conteúdo educativo, 

a Engenhoca já foi procurada por alguma Editora para começar a pensar livros-aplicativo 

que possam se encaixar em algum programa governamental de compra de livros? 

H: Não especificamente, e nós não fomos pro mercado oferecer serviços. Já fomos 

procurados para desenvolver projetos comerciais, mas não com viés governamental ainda. 

 

T: A Engenhoca já foi surpreendida positiva ou negativamente, por leitores infantis, ou até 

mesmo pais e professores, por oferecer um produto exclusivamente digital? 

H: Não, acho que isso nunca foi uma questão porque nossa proposta é muito clara, de 

oferecer aplicativos legais, pagos ou não, para crianças em idade de introdução à leitura e 

tal. 


