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                                                        RESUMO 

 
CONTE, Jaqueline. O Livro Digital Interativo para Crianças: materialidade e 
evanescência, demanda e mercado – uma leitura a partir dos app-books 
vencedores do Prêmio Jabuti. 415f. 2019. Dissertação de Mestrado. (Mestrado 
em Estudos de Linguagens) – Departamento Acadêmico de Linguagem e 
Comunicação, Universidade Tecnológica Federal do Paraná.  
 
Esta pesquisa analisa o fenômeno do livro digital interativo para crianças, tendo 
como objetos os livros-aplicativos que venceram o Prêmio Jabuti, a mais 
tradicional premiação do mercado do livro brasileiro, na categoria Infantil Digital, 
implantada experimentalmente em 2015 e extinta em 2018. Partindo de uma 
extensa pesquisa exploratória e de fundamentação teórica que prioriza 
referências como Hayles (2002), Antonio (2011), Teixeira (2015), Corrêa (2016), 
Kirchof (2009; 2013; 2016) e Ribeiro (2017), o estudo divide-se em duas grandes 
partes. A primeira tem caráter historiográfico: aborda o Prêmio e o contexto de 
implantação da categoria Infantil Digital, as mudanças no regulamento e os 13 
livros digitais premiados – oito livros e uma coleção –, dando-se especial enfoque 
aos livros-aplicativos que ficaram em primeiro lugar. A segunda parte volta-se para 
questões práticas e teóricas, discutindo pontos nevrálgicos do tema: variedade de 
formatos, múltipla autoria, materialidade e evanescência, assim como demanda e 
mercado. A pesquisa pretende, assim, contribuir para o entendimento desse tipo 
de produção, seus contextos e desafios – hoje, no final da segunda década do 
século XXI –, a partir da observação do que vem sendo produzido, seus formatos, 
dados de mercado, visão dos editores de livros tradicionais, das editoras digitais 
e dos autores de literatura infantil e juvenil, conceitos e discussões sobre 
evanescência e materialidade, propondo, ainda, uma definição clara do que seja 
materialidade para o livro digital. Para a realização do trabalho, foram utilizados 
diferentes métodos de pesquisa e de abordagem: descrições comparativas e 
apreciações de caráter imanente das obras premiadas; orientações técnicas 
obtidas com profissionais que atuam com a produção de livros digitais; dados 
quantitativos de pesquisas disponíveis; entrevistas com atores desse mercado; 
além de pesquisa com autores de literatura infantil e juvenil realizada por meio de 
formulário on-line semi-estruturado.  
 
Palavras-Chave: Livros digitais interativos para crianças; Materialidade da 
literatura, evanescência e mercado; Prêmio Jabuti e os app-books. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

ABSTRACT 

 
CONTE, Jaqueline. The Interactive Digital Book for Children: materiality and 
evanescence, demand and market - a study of the Jabuti Award-winning app-
books. 415p. 2019. Master's Dissertation. (Master in Language Studies) - 
Academic Department of Language and Communication, Federal University of 
Technology - Paraná. 
 
This research examines the phenomenon of the interactive digital book for 
children. The objects of study are the app-books that won the Jabuti Prize, the 
most traditional prize in the Brazilian book market, in the category Digital for 
Children, introduced experimentally in 2015 and ended in 2018. An extensive 
exploratory research was carried out and a theoretical foundation was set, the main 
references being Hayles (2002), Antonio (2011), Teixeira (2015), Corrêa (2016), 
Kirchof (2009; 2013; 2016), and Ribeiro (2017). The work is divided in two large 
parts. The first has a historiographical approach: it addresses the Jabuti Prize and 
the context of the introduction of the category Digital for Children, the changes in 
the regulation and the 13 award-winning works - eight books and one collection -, 
focusing on the app-books that got the first prize. The second part turns to practical 
and theoretical matters, discussing crucial issues: variety of formats, multiple 
authorship, materiality and evanescence, as well as demand and market. The 
research aims to contribute to the understanding of this type of production, its 
contexts and challenges today, at the end of the second decade of the 21st 
century, based on the observation of what has been produced, its formats, market 
data, the view of publishers of traditional books, digital publishers and authors of 
children's and juvenile literature, concepts and discussions on evanescence and 
materiality. It also proposes a clear definition of what constitutes materiality 
regarding digital books. Different methods of research and approaches were used: 
comparative descriptions and evaluations of the immanent character of the 
awarded works; technical guidance from professionals who work in the production 
of digital books; quantitative data from previously available research; interviews 
with stakeholders in this market; as well as a survey with authors of children's and 
juvenile literature through a semi-structured online form. 
  
Keywords: Interactive digital books for children; Materiality of literature, 
evanescence and market; Jabuti Award and the app-books. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

[...] 

Tive outras visões naquela madrugada.  

Preparei minha máquina de novo.  

Tinha um perfume de jasmim no beiral do sobrado.  

Fotografei o perfume.  

Vi uma lesma pregada na existência mais do que na pedra. 

Fotografei a existência dela. 

Vi ainda um azul-perdão no olho de um mendigo.  

Fotografei o perdão.  

Olhei uma paisagem velha a desabar sobre uma casa. 

Fotografei o sobre. 

Foi difícil fotografar o sobre.  

[...] 

Manoel de Barros1 
 
 

 Não é fácil fotografar o movimento, retratar as entrelinhas de uma ação, congelar 

o “sobre” que pretende desabar sobre as cabeças.  

 Relatar o que ocorre, sem que haja suficiente distanciamento – temporal 

sobretudo –, pode ser temerário, mas certamente é o que permite fixar no tempo o 

instante do assombro, o frescor da descoberta, a ambiguidade da dúvida.  

 Assim se coloca esta pesquisa: como retrato de momento de um fenômeno ainda 

em desenvolvimento; um recorte histórico e temporal de um formato de produção literária 

voltado ao público infantil e juvenil que, em si, ainda está em sua infância – o livro digital 

interativo – discutindo-se questões-chave para o entendimento desse fenômeno: 

materialidade e evanescência, demanda e mercado. Para isso, parte-se do estudo de 

alguns objetos: os livros-aplicativos que venceram o Prêmio Jabuti, a mais tradicional 

premiação do mercado do livro brasileiro, na categoria Infantil Digital, implantada 

experimentalmente em 2015 e extinta na edição de 2018. 

 Este estudo é dividido em duas partes. A primeira tem caráter historiográfico:  

aborda o Prêmio Jabuti e o contexto de implantação da categoria Infantil Digital, as 

mudanças no regulamento e os livros digitais premiados, apresentando as produções 

que obtiveram os primeiros lugares os três anos em que a categoria teve vigência, 

dando-se especial enfoque aos livros-aplicativos que ficaram em primeiro lugar. 

                                                        
1 Trecho do poema O Fotógrafo. In: Poesia completa: Manoel de Barros. São Paulo: LeYa, 2013. p. 
351, 352. 
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 Considerou-se importante esse registro histórico, mesmo tratando-se de obras 

recentes, em função, exatamente, de um dos temas que será abordado na segunda 

seção deste trabalho: a evanescência. Como não se sabe por quanto tempo essas 

produções permanecerão disponíveis – e algumas delas já não podem mais ser 

acessadas –, conhecer o que foi feito e premiado nesse período é uma forma, talvez 

contraditória, de “preservar a memória de uma linguagem ainda sem memória”, crendo 

que tal esforço poderá contribuir, no futuro, para o entendimento da evolução (ou 

trajetória) da literatura em meio digital para crianças e jovens no Brasil.  

 A segunda parte deste estudo volta-se para questões práticas e teóricas, 

apresentando informações sobre formatos e refletindo sobre múltipla autoria, 

materialidade e evanescência, assim como sobre demanda e mercado. O objetivo, aqui, 

é entender um pouco sobre o universo da produção de livros digitais para crianças, seus 

atores, gargalos e desafios. 

 A história dos livros para a infância é longa, havendo menções de textos 

publicados há bem mais de três séculos. Alguns estudiosos atribuem o início da 

produção de livros infantis ao século XVII, com obras como Fábulas, de La Fontaine, 

publicada entre 1668 e 1694, e Histórias ou narrativas do tempo passado com 

moralidades (nome original de Contos da Mamãe Gansa), publicada por Charles 

Perrault, em 1697. Leonardo Arroyo, em sua obra Literatura infantil brasileira – 

considerada um clássico da historiografia da literatura para crianças no Brasil, publicada 

pela primeira vez em 1968 –, atribui àquele século “o aparecimento do livro infantil” 

(ARROYO, 2011, p. 14), embora fale sobre raízes ainda bem anteriores e considere o 

século XVIII como a “Idade de Ouro” dessa literatura (ibid. p. 21).  

 Marisa Lajolo e Regina Zilberman, na obra Literatura infantil brasileira: história & 

histórias, por sua vez, afirmam que: “As primeiras obras publicadas visando ao público 

infantil apareceram no mercado livreiro na primeira metade do século XVIII”, (LAJOLO, 

ZILBERMAN, 2007, p. 14). Elas consideram que o que havia sido feito antes não eram 

textos pensados para a infância, mas obras que foram posteriormente classificadas 

como apropriadas àquele público: “Antes disso, apenas durante o classicismo francês, 

no século XVII, foram escritas histórias que vieram a ser englobadas como literatura 

também apropriada à infância”. (grifo nosso)  

 Tendo os livros infantis nascido no século XVII ou XVIII, fato é que, desde as 

primeiras publicações, a literatura infantil e juvenil tem se modificado, seja em proposta, 

em linguagem ou na mídia de que se utiliza. De forma muito genérica, podemos dizer 
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que houve um período em que se reuniam em edições impressas as narrativas orais, 

histórias que davam espaço para a fantasia e a imaginação e que originalmente eram 

contadas para crianças e adultos, indistintamente. Houve época em que a percepção 

social da infância mudou e a criança passou a ser considerada um indivíduo diferente 

do adulto, um ser em formação, que necessitava de instruções; a produção literária, 

então, ganhou papel pedagógico, na transmissão de ideias, valores e normas 

comportamentais de um mundo burguês e os livros para a infância passaram a ter uma 

relação muito próxima com a escola. Houve época, ainda, em que as produções se 

abriram para que texto e imagem trabalhassem juntos, em prol de uma infância que 

podia ser mais livre de dogmatismos; período em que foram feitos livros mais autorais e 

criativos. E há um tempo em que existe “tudo-ao-mesmo-tempo-agora”, todos os tipos 

de propostas, e em diferentes formatos e linguagens: livros artesanais, livros produzidos 

em grandes rotativas, livros-brinquedo, livros pop-up, livros imagem, quadrinhos, livros-

jogos, audiolivros, livros on-line, livros-aplicativos, livros em realidade virtual, livros 

publicados em redes sociais; enfim, as possibilidades são muitas, nesse mundo de 

espaços “em dispersão” (PAZ, 2012b).  

 
[...] Alguns anunciam o fim da era da imprensa. Não creio. Mas a letra deixará 
de ocupar um lugar central na vida dos homens. O espaço que a sustentava já 
não é esta superfície plana e homogênea da física clássica, na qual se 
depositavam ou se colocavam todas as coisas, desde os astros até as palavras. 
O espaço perdeu, por assim dizer, sua passividade: não é aquilo que contém as 
coisas e sim aquilo que, em perpétuo movimento, altera seu transcorrer e 
intervém ativamente em suas transformações. É o agente das mutações, é 
energia. No passado, era o sustentáculo natural do ritmo verbal e da música; 
sua representação visual era a página, ou qualquer outra superfície plana, sobre 
a qual deslizava, horizontal ou verticalmente, a dupla estrutura da melodia e da 
harmonia. Hoje o espaço se move, incorpora-se e torna-se rítmico. Assim, o 
reaparecimento da palavra falada não implica numa volta ao passado: o espaço 
é outro, mais vasto e, sobretudo, em dispersão [...] (PAZ, 2012b, p. 118 e 119). 
 

 Nesse mundo imprevisível, Octavio Paz ressalta questão importante para o 

entendimento das novas materialidades na literatura, a da dispersão do espaço, que 

deixou de ser elemento passivo, apenas a receber conteúdo, para se tornar energia e 

movimento. 

 Neste estudo, o centro da discussão são obras que traduzem muito dessa energia 

e desse movimento. São produções que podem ser lidas em dispositivos móveis, em 

telas sensíveis ao toque (touchscreen), apresentando os mais variados recursos 

multimídia, como animação, narração, música, efeitos sonoros, vídeos, interações as 

mais diversas. 
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O livro digital interativo ainda é um formato recente para a literatura infantil e 

juvenil. Basta que se recorde do primeiro suporte físico para o qual essas produções 

com maior grau de interatividade foram desenvolvidas. O iPad, dispositivo do sistema 

operacional móvel da Apple (iOS), começou a ser comercializado nos Estados Unidos 

apenas em abril de 2010, chegando às lojas brasileiras oito meses depois, no final 

daquele ano.  

 Também recente (e incipiente) é a atenção da crítica, vinculada ao universo do 

livro e da leitura, para esse formato, o que se deu no Brasil com a introdução, em 2015, 

da categoria Infantil Digital no Prêmio Jabuti. A categoria foi implantada na 57ª edição 

do Jabuti, ainda em caráter experimental, inspirada no Bologna Ragazzi Digital Award, 

prêmio instituído pela Feira do Livro Infantil de Bolonha, na Itália, em 2012.  

As obras a que se refere este estudo são fruto da combinação de diferentes 

linguagens, articuladas com recursos de interação, condição básica para que pudessem 

concorrer ao Jabuti. Pelo regulamento do Prêmio, os concorrentes teriam de ser 

compostos por textos literários destinados ao público infantil, com conteúdo textual 

integrado a elementos multimídia, interativos e hipertextuais. Eram critérios de avaliação 

a “adequação das linguagens/códigos/temas à faixa etária do público-alvo”, “contribuição 

da interatividade leitor/linguagens/códigos para enriquecimento da obra” e “originalidade 

e qualidade técnica das imagens, áudios, vídeos e animações” (CÂMARA BRASILEIRA 

DO LIVRO, 2015). Tratam-se, pois, de obras compostas por linguagens verbais e não 

verbais, que possibilitam interação por parte do usuário.  

 Dessa forma, o objetivo deste trabalho é entender esse tipo de produção, seus 

contextos e desafios – hoje, no final da segunda década do século XXI –, tendo como 

ponto de partida os livros que venceram o Prêmio Jabuti na categoria Infantil Digital, 

trazendo, ainda, como ponto focal de debate, questões relacionadas a materialidade e 

evanescência, demanda e mercado. Parte-se das seguintes problematizações: O que 

vem sendo produzido? Quais os formatos adotados? Como se apresenta esse mercado; 

que dados estão disponíveis? Como os editores de livros tradicionais e as editoras 

digitais enxergam esse mercado e quais são seus problemas e desafios? O que os 

autores de literatura infantil e juvenil pensam sobre o livro digital interativo e qual seu 

interesse no tema? Por que os conceitos de materialidade e evanescência são tão 

importantes no estudo desses livros? 

Para responder às perguntas propostas e analisar questões relevantes que esse 

novo objeto suscita, optou-se por organizar o trabalho nas duas seções já citadas, cada 
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qual compondo um diferente capítulo: 

A primeira parte corresponde ao Capítulo 2. Aborda o Prêmio Jabuti e o contexto 

da implantação da categoria Infantil Digital, assim como o recuo havido com a exclusão 

da categoria, na 60a edição do Prêmio, após três anos de sua introdução. Apresenta, 

ainda, os objetos da pesquisa; os 13 livros – oito obras individuais e uma coleção com 

cinco produções – que obtiveram os três primeiros lugares na categoria Infantil Digital, 

em 2015, 2016 e 2017.  

Dos três livros-aplicativos que ganharam o primeiro lugar – Meu Aplicativo de 

Folclore, de Ricardo Azevedo (Ática, 2013); Pequenos Grandes Contos de Verdade, de 

Isabel Malzoni e Oamul Lu (Caixote, 2015); e a coleção Kidsbook Itaú Criança (Agência 

Africa, 2016) – foi realizada uma descrição pormenorizada. Por todos os livros da 

coleção vencedora de 2017 terem a mesma lógica, foi escolhido apenas um, Entre 

Sonhos e Dragões, de Adriana Carranca e Brunna Mancuso, para a apresentação 

aprofundada. 

Para analisar o livro digital interativo para crianças, é necessário mergulhar nesse 

universo ainda novo da literatura digital e entender qual o papel da tecnologia e das 

novas “materialidades”, assim como qual o posicionamento de atores que atuam nesse 

campo. Assim, entra-se na seção seguinte, que corresponde ao Capítulo 3 e trata dos 

principais desafios percebidos na pesquisa em relação aos livros digitais interativos 

produzidos hoje: a existência de muitos e diferentes formatos; a participação de múltiplos 

profissionais no processo de produção e a consequente dúvida a respeito de quem se 

estabelece como autor dessas obras; o conceito de materialidade; e a ideia de 

(im)permanência no tempo (evanescência). Também aborda questões ligadas à 

demanda por livros digitais e seu mercado, trazendo dados de práticas de leitura em 

meio digital e consumo de livros digitais, o posicionamento das editoras tradicionais 

quanto à produção de livros digitais para crianças, o posicionamento dos autores quanto 

ao tema, as práticas das editoras digitais mais premiadas e o advento das bibliotecas 

digitais infantis como fomentadoras desse universo. 

Um longo caminho foi percorrido para que se pudesse desenhar o atual cenário 

do livro digital interativo para crianças, de forma contextual. Os estudos realizados ainda 

no curso das disciplinas do Mestrado, a partir de leituras obrigatórias ou sugeridas e de 

textos garimpados em lugares vários, foram essenciais para entender as alterações de 

linguagens e de tecnologias pelas quais o homem passou no decorrer da história, os 

diversos conceitos de estética, a literatura em meio digital e tantos outros temas que 
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podem não ter sido diretamente abordados neste trabalho, mas fazem o caldo de cultura 

do qual ele emerge. Assim, Marshall McLuhan (1972 [1962]; (2011 [1964]), Johan 

Huizinga (2000), Néstor García Canclini (2010), Octavio Paz (2012), Gilles Lipovetsky e 

Jean Serroy (2015), Pièrre Levy (1993; 1999), Henry Jenkins (2009),Dominique Wolton 

(2012), N. Katherine Hayles (1999, 2002; 2009), Roger Chartier (2002), Marisa Lajolo e 

Regina Zilberman (2017), Jorge Luiz Antonio (2011), Alamir Aquino Corrêa (2016), 

Lourival Holanda (2011), Alckmar Luiz dos Santos (2012), Edgar Roberto Kirchof (2016; 

2013; 2009), Aline Frederico (2016), Ana Elisa Ribeiro (2017; 2016), Aryane Beatriz 

Cararo (2014), Cristina Correro e Neus Real (2018), Cristiano de Sales (2011), Deglaucy 

Jorge Teixeira (2015), Diógenes Buenos Aires de Carvalho (2010), Leonardo Antunes 

Cunha (1998), Marcelo Spalding (2012), entre tantos outros nomes, deixaram lições 

importantes nesse percurso.  

Partindo de uma extensa pesquisa exploratória e fundamentação teórica que, 

para falar sobre literatura em meio digital e materialidade da literatura, prioriza 

referências como Hayles (2002), Antonio (2011), Teixeira (2015), Corrêa (2016), Kirchof 

(2009; 2013; 2016) e Ribeiro (2017), este estudo utilizou diferentes abordagens e 

ferramentas metodológicas, para poder esboçar o atual cenário dos livros digitais 

interativos para crianças.   

Para começar o relato sobre o percurso metodológico da pesquisa, recorre-se a 

Lourival Holanda, ao lembrar que “certezas supostas deitam dogmas”: 

 

Qualquer que seja o meio, do papiro ao Palm Tx2, pode esperar que de qualquer 
modo a literatura se faça sem renunciar ao menos a três características que, 
variando ao longo do tempo, chegaram até nós como definidoras. A) sempre o 
texto literário guardou no ritmo de um certo arranjo verbal uma especificidade: 
discurso organizado em modo que quase sempre resultou num acréscimo ao 
protocolo linguístico. B) por objeto, a representação das emoções; fictícias ou 
reais, sempre uma resposta do imaginário humano ao seu modo de sentir o 
mundo. C) e que acrescente (ou ilumine) aspectos da experiência humana. Com 
os novos meios, a cultura literária, longe de encontrar-se num impasse, passa 
sim por uma encruzilhada definidora de outra etapa da aventura humana. A tecla 
e a tela do computador são operadores dessa mutação. Mas, pela literatura 
continua, qualquer que seja o meio, o processo de autoevolução. Por fim, 
avançar, não é seguir o projeto que já vem desde longe embutido na palavra 
poiésis: essa capacidade de autoalteração que nos tem definido ao longo do 
tempo? Mesmo a mobilidade do meio, mudando o suporte e dos sistemas de 
arquivamento de representação das experiências humanas, do papiro ao e-
book, a literatura sempre foi um lugar de partilha e permuta – que perenizou uma 
certa dimensão de cultura. Perenizou esse fluxo criativo incessantemente em 
mudança. A crítica literária, creio, deve propor textos que crê agregadores ou 

                                                        
2O Palm TX era um assistente pessoal digital produzido pela empresa Palm, lançado em 2005 e 
descontinuado em 2009. 
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incitadores à reflexão. Enfim, um norte. Um referencial. É necessário assumir a 
instabilidade: a insegurança faz pensar; certezas supostas deitam dogmas. Há 
que acolher a mudança; por uma questão de higiene mental. Não faz lá muito 
tempo, dizia o poeta René Char: O que veio a esse mundo para não modificar 
nada, não merece nosso respeito e nossa paciência (HOLANDA, 2001. In: 
XAVIER et al, 2011. p. 101 e 102). 

 

 O objeto de pesquisa em questão é o livro digital interativo para crianças, um 

formato que abriga produções literárias em constante reflexão e mutação, por integrar 

diferentes linguagens e evoluir de acordo com o desenvolvimento tecnológico e a 

capacidade humana de se adaptar a novas práticas culturais. Por ser um fenômeno 

ainda novo e pouco disseminado entre o público em geral, pesquisá-lo exige buscas em 

uma diversidade de meios e cobra do pesquisador espírito aberto para que suas 

“supostas certezas” não restrinjam suas estratégias de busca por informações. 

Assim, o trabalho não se restringiu apenas à pesquisa teórica e aos referenciais 

já existentes. Foram utilizadas, sobretudo, ferramentas de pesquisa qualitativa (e 

algumas de caráter quantitativo), tais como entrevistas individuais em profundidade, 

aplicação de formulário on-line com perguntas semi-estruturadas, entrevistas por e-mail 

com roteiro de perguntas abertas, além de levantamento de dados de pesquisas 

quantitativas já existentes, análises técnicas comparativas, com base em critérios pré-

definidos, e apreciações de caráter imanente das obras vencedoras. 

Primeiramente, para conhecer e se apropriar dos objetos em estudo, buscou-se 

avaliar os livros digitais interativos que venceram o Prêmio Jabuti, na categoria Infantil 

Digital, a partir de um levantamento de dados técnicos, que foram categorizados em uma 

planilha Excel3. Esses dados foram obtidos mediante observações da pesquisadora, 

como usuária leitora (como, por exemplo, os tipos de interação apresentadas), 

informações contidas nos próprios livros (paratextos) e nas lojas virtuais, e outros dados 

disponíveis em sites ou páginas oficiais, como os referentes aos registros do número 

internacional padrão de identificação de livros, o ISBN (International Standard Book 

Number). 

Na tabela em que foram elencados todos os vencedores, com a indicação do ano 

do prêmio, classificação e título de cada obra, constaram informações sobre os autores, 

editora/ano, e-ISBN, número de páginas/telas/cenas, dipositivo, sistema operacional, 

requisitos (especificações de configurações mínimas exigidas para que o livro-aplicativo 

funcione), primeira disponibilização, última atualização, versão, tamanho do arquivo, 

                                                        
3 Roteiro da tabela comparativa disponível no Apêndice A. 
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categoria, classificação etária, vendedor, preço, número de instalações, recursos, 

existência de versão em meio impresso, preço do livro físico, idioma, créditos, descrição 

na loja de venda e informações sobre o que consta no registro do ISBN.   

Foi montada uma tabela específica, também em Excel, para que se pudesse 

comparar os livros-aplicativos quanto aos recursos apresentados. Nessa tabela, 

diversos tipos de recursos foram elencados, para que se assinalasse qual se aplicava à 

respectiva obra: música, efeitos sonoros, possibilidade de desligar o áudio, narração 

oral, grave sua voz/ narração, animações simples, sequências de animação (animações 

dinâmicas), opção de idiomas, barra de rolagem de texto, destaque visual nas palavras 

narradas, ferramenta de colorir, jogos, interações por toque ou movimento com os dedos, 

interações por som (sopro), interações por gravidade (giroscópio), indicação explícita ou 

implícita do que o leitor precisa fazer no momento, entrada direta para uma tela 

específica do texto, tela específica de ajuda, links externos, se contém mais de uma 

história, biografia do autor. 

 Posteriormente, tratou-se individualmente dessas obras, descrevendo-as a partir 

da observação de critérios pré-estabelecidos (que eram “ticados” à medida que a 

informação era colocada no texto), para que todos os livros pudessem ser apresentados 

de forma semelhante. Assim, a redação obedeceu ao seguinte roteiro:  

 

ROTEIRO DE ANÁLISE DOS NOVE APP-BOOKS VENCEDORES  

COLOCAÇÃO OBTIDA NO JABUTI DO: ANO ______ LUGAR: _______ 

(  ) TÍTULO  

(  ) AUTORIA   

(  ) EDITORA 

(  ) LÍNGUA  

(  ) FEITO PARA QUAIS SISTEMAS E DISPOSITIVOS? / ONDE É VENDIDO? 

(  ) PREÇO  

(   ) PRIMEIRA DISPONIBILIZAÇÃO NA LOJA DE COMPRAS 

(  ) COMO É REGISTRADO NO ISBN (E-BOOK? APP? COM QUE NÚMERO?)  

(  ) EXISTE LIVRO IMPRESSO? 

(  ) NARRATIVA  

(  ) QUANTAS CENAS/CAPÍTULOS? 

(  ) RECURSOS MULTIMÍDIA E DE INTERAÇÃO 

(  ) BREVE DESCRIÇÃO DAS INTERAÇÕES 
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(  ) COMO O LIVRO AVANÇA? 

(  ) DIFERENCIAL 

(  ) COM QUE RECURSOS FOI VIABILIZADO? (Se possível) 

 

Aplicando-se o método comparativo, que “permite a análise de dados concretos 

e, então, a dedução dos elementos constantes, abstratos e gerais” (FACHIN, 2002, p. 

38), as obras foram cotejadas, permitindo que se percebessem suas diferenças e o que 

tinham em comum, e que se fizessem as inferências necessárias, em processo descritivo 

que passou a compor item próprio do respectivo capítulo. 

Das três obras que conquistaram o primeiro lugar do Prêmio Jabuti, nos anos em 

que vigorava a categoria Infantil Digital, foi feita uma apreciação de caráter imanente, 

para que, além de conhecê-las com maior profundidade, fosse possível fruí-las 

verdadeiramente, exercitando a sensibilidade do “pesquisador-fruidor”.  

Por tratar de assunto novo na história do livro e da leitura, bem como da literatura 

infantil e juvenil, e muitas informações não poderem ser obtidas por outros meios, o 

trabalho teve como uma das principais ferramentas a entrevista. Foram feitas entrevistas 

com questões abertas, enviadas por e-mail, com Mariana Cezar de Andrade de Mello e 

Souza, coordenadora de Livros Digitais da editora Rocco; Marina Pastore, coordenadora 

de Livros Digitais da editora Companhia das Letras; Cassiano Elek Machado, diretor 

editorial da editora Planeta do Brasil; Isabel Lopes Coelho, editora de Literatura Infantil 

e Juvenil da FTD; Paulo Medeiros Carvalho, diretor de Criação da Agência Africa; 

Antonio Carlos de Morais Sartini, membro do Conselho Curador do Prêmio Jabuti, em 

2015 e 2016; João Leal, co-fundador e diretor da plataforma Árvore de Livros; Mônica 

Timm de Carvalho, diretora-executiva da Plataforma Elefante Letrado; José Fernando 

Tavares, professor e editor de livros digitais; Ricardo Azevedo, autor do livro Meu 

Aplicativo de Folclore; e Lavínia Fávero, editora responsável pelo mesmo livro-aplicativo 

(que respondeu por áudio as questões enviadas por e-mail). Gustavo Henrique Tuna, 

gerente editorial da Global Editora, foi entrevistado presencialmente, em São Paulo, 

também a partir de questionário com perguntas abertas. Samira Almeida, co-fundadora 

e diretora-executiva da StoryMax, e Isabel Malzoni, proprietária da editora Caixote, foram 

ouvidas em entrevista em profundidade, na sede das respectivas empresas, também em 

São Paulo, partindo-se de um roteiro composto por questões abertas. Todas as 

entrevistas presenciais foram gravadas em áudio e posteriormente transcritas. 

De acordo com Jorge Duarte (2006), a entrevista individual em profundidade é: 
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[...] técnica qualitativa que explora um assunto em busca de informações, 
percepções e experiências de informantes para analisá-las e apresentá-las de 
forma estruturada. Entre as qualidades dessa abordagem está a flexibilidade de 
permitir ao informante definir os termos da resposta e ao entrevistado ajustar 
livremente as perguntas. Este tipo de entrevista procura intensidade nas 
respostas, não-quantificação ou representação estatística. 
A entrevista em profundidade é um recurso metodológico que busca, com base 
em teorias e pressupostos definidos pelo investigador, recolher respostas a 
partir da experiência subjetiva de uma fonte, selecionada por deter informações 
que se deseja conhecer. Desta maneira, como na análise de Demo (2001, p. 10) 
sobre pesquisa qualitativa, os dados não são apenas colhidos, mas também 
resultado de interpretação e reconstrução pelo pesquisador, em diálogo 
inteligente e crítico com a realidade. Nesse percurso de descobertas, as 
perguntas permitem explorar um assunto ou aprofundá-lo, descrever processos 
e fluxos, compreender o passado, analisar, discutir e fazer prospectivas. 
Possibilitam ainda identificar problemas, microinterações, padrões e detalhes, 
obter juízos de valor e interpretações, caracterizar a riqueza de um tema e 
explicar fenômenos de abrangência limitada (DUARTE; BARROS, 2014, p. 62 - 
63). 
 

Assim, foram escolhidos os editores para as entrevistas por se entender que, mais 

do que qualquer outro profissional envolvido na cadeia do livro digital, são eles que têm 

uma visão mais completa do processo, acompanhando-o do início ao final. Optou-se por 

entrevistas individuais em profundidade com as duas editoras citadas, porque, tendo 

sido, cada qual, premiada duas vezes com os livros que são objeto de estudo, 

certamente poderiam esclarecer detalhes e fornecer subsídios para que se pudesse 

compreender a lógica do processo e do mercado de livros digitais interativos para 

crianças, do ponto de vista de quem está produzindo conteúdo literário considerado de 

qualidade. 

Durante essas duas entrevistas, as editoras também verificaram as informações 

contidas na tabela comparativa dos livros-aplicativos vencedores do Jabuti, relacionadas 

aos respectivos livros-aplicativos premiados (Via Láctea de Olavo Bilac e Nautilus, da 

StoryMax, e Pequenos Grandes Contos de Verdade e Quanto Bumbum!, da Caixote), 

possibilitando a triangulação de dados, para garantir a segurança das informações e do 

método utilizado, conforme sugere Minayo (2012): 

 

Existem ainda alguns cuidados possíveis de serem realizados durante o 
processo de realização da investigação que lhe asseguram maior grau de 
validade: (3) a triangulação interna à própria abordagem, que consiste em olhar 
o próprio objeto sob seus diversos ângulos, comparar os resultados de duas ou 
mais técnicas de coleta de dados e de duas ou mais fontes de informação, por 
exemplo. (4) A validação dos relatos, comparando as falas com as observações 
de campo. (5) O alerta para os relatos e os fatos que contradigam as propostas 
e as hipóteses do investigador, tratando de problematizá-los e de apresentá-los 
em lugar de ocultá-los. E (5) a fidedignidade aos vários pontos de vista, 
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garantindo a diversidade de sentidos expressos pelos interlocutores, fugindo à 
ideia de verdade única (MINAYO, 2012, p. 625). 

 

Todos os entrevistados tiveram ciência da finalidade das entrevistas e 

autorizaram o uso das informações na dissertação, bem como a transcrição da íntegra 

nos apêndices do trabalho4. 

Também foi feita pesquisa documental, através da qual foram analisados 

minuciosamente todos os regulamentos do Prêmio Jabuti (também disponibilizados no 

final deste trabalho). Realizaram-se, ainda, levantamentos de pesquisas quantitativas 

confiáveis, que pudessem fornecer dados relevantes para o trabalho, tais como o Censo 

do Livro Digital (FIPE/ CBL/ SNEL, 2017), a Pesquisa Anual de Administração e Uso de 

Tecnologia da Informação nas Empresas (FGV, 2017), a Pesquisa Estimativas de 

População dos Municípios 2017 (IBGE, 2017), a Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (IBGE, 2016) e a Retratos da Leitura no Brasil (PROLIVRO, 2016). 

Outra importante ferramenta foi a pesquisa feita com autores de literatura infantil 

e juvenil, para verificar até que ponto quem produz literatura para crianças e 

adolescentes no Brasil, hoje, conhece a literatura digital interativa, se faz uso ou 

pretende fazer uso desse formato, e compreender por quais razões. Isso porque se 

entende que o autor, hoje, até pela dificuldade de entrar e de manter-se no mercado, 

está sendo cada vez mais proativo dentro do processo de viabilização de uma produção 

editorial, da criação à comercialização. Basta ver o fenômeno da autopublicação e as 

novas plataformas voltadas a esse universo5.  

Assim, a pesquisa com os autores foi realizada por meio de um formulário criado 

na plataforma GoogleForms, tendo sido feito, primeiramente, um pré-teste com três 

autores, para que se pudessem fazer eventuais ajustes. Após esse procedimento, que 

                                                        
4A Banca Examinadora da defesa desta dissertação teve acesso aos e-mails e outros documentos que 
registram essa autorização, sendo que os originais estão arquivados com a pesquisadora. 
5 É de se ressaltar que o “Livro do Ano”, escolhido pelo Prêmio Jabuti de 2018 (categoria vencida, pela 
primeira vez, por Jorge Amado, com o livro Gabriela, cravo e canela, em 1959), foi a obra À cidade, um 
livro de poesia independente. A obra foi escrita, diagramada e ilustrada por Mailson Furtado, escritor 
de Varjota, município de 20 mil habitantes no sertão do Ceará, e lançada com uma tiragem inicial de 
300 cópias, impressas em uma gráfica da cidade (Expressão Gráfica). Segundo nota publicada por 
Lauro Jardim, em 16 de novembro de 2018, no jornal O Globo, depois de vencer o prêmio e de esgotada 
a pequena tiragem, mais 3 mil exemplares estariam sendo impressos localmente e o autor não teria 
fechado (pelo menos até então) contrato com nenhuma editora. O livro também foi disponibilizado pela 
plataforma de autopublicação da Amazon e, em 20 de novembro de 2018, era vendido a R$ 19,90. A 
premiação foi amplamente divulgada pela imprensa: https://www1.folha.uol.com.br/ 
ilustrada/2018/11/publicacao-independente-a-cidade-vence-maior-premio-do-jabuti.shtml; 
https://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/vencedor-do-livro-do-ano-do-premio-jabuti-ganha-
reimpressao.html. Acesso: 20 nov. 2018. 
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resultou na inclusão de uma opção de resposta em uma das perguntas, o questionário 

foi aplicado primeiramente aos autores vinculados à coordenação regional do Paraná, 

da Associação dos Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil (AEILIJ). 

Como a experiência obteve sucesso, enviou-se o link da pesquisa, por e-mail, para uma 

relação de endereços de escritores e ilustradores que têm ou tiveram vínculo com a 

citada associação, e para outros autores brasileiros com quem se conseguiu contato ao 

longo do período. De 30 de março a 25 de junho de 2018, 119 escritores e ilustradores 

de literatura infantil e juvenil do Brasil responderam a pesquisa, incluindo diversos 

autores de renome internacional. 

Para Deslandes e outros autores, 

 

[...] a metodologia é muito mais que técnicas. Ela inclui as concepções teóricas 
da abordagem, articulando-se com a teoria, com a realidade empírica e com os 
pensamentos sobre a realidade. 
Enquanto abrangência de concepções teóricas de abordagem, a teoria e a 
metodologia caminham juntas, intrincavelmente inseparáveis. Enquanto 
conjunto de técnicas, a metodologia deve dispor de um instrumental claro, 
coerente, elaborado, capaz de encaminhar os impasses teóricos para o desafio 
da prática. 
O endeusamento das técnicas produz um formalismo árido ou respostas 
estereotipadas. Seu desprezo, ao contrário, leva ao empirismo sempre ilusório 
em suas conclusões, ou a especulações abstratas e estéreis. (2013, p. 14) 

 

Dessa forma, buscou-se aliar abordagens teóricas a diferentes técnicas de 

pesquisa, principalmente qualitativas, que pudessem dar conta de trabalhar “com o 

universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das 

atitudes” (DESLANDES et al., 2013, p. 21) por trás da produção dos livros digitais 

interativos. 

É importante registrar que, como todo retrato, este estudo propõe recortes e 

distancia-se de abordagens que não seriam menos interessantes ou necessárias, como 

pesquisas de recepção, de aplicabilidade dessa materialidade em ambiente escolar ou 

sobre livros interativos e letramento digital, entre muitas outras possibilidades. Entender 

primeiramente a produção e o mercado, seus entraves e desafios, mostrou-se essencial 

nesse momento, porque o próprio desenvolvimento e o aprimoramento dessa linguagem 

ainda passam por limitações técnicas, culturais e de consumo. 

 Ivan Lima conta que o fotógrafo norte-americano Richard Avedon define o retrato 

em fotografia como “a imagem de uma pessoa que sabe que vai ser fotografada”. (LIMA, 

1988, p.92). O próprio Lima, falando sobre fotografia, afirma: “A fotografia, antes de tudo, 

é um testemunho. Quando se aponta a câmara para algum objeto ou sujeito, constrói-
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se um significado, faz-se uma escolha, seleciona-se um tema e conta-se uma história, 

cabe a nós, espectadores, o imenso desafio de lê-las”. (LIMA, apud SANTOS, 2013)6  

 O que se pretende, pois, com este estudo é, a partir de um retrato, feito com a 

ajuda e a ciência de importantes atores desse mercado, oferecer aos espectadores em 

geral o desafio de uma história a ser lida, que permita reflexões necessárias para uma 

produção, um consumo e uma crítica de literatura infantil e juvenil cada vez mais 

conscientes de suas possibilidades e desafios. 

  

                                                        
6 LIMA, Ivan. In: SANTOS, Maria da Penha dos. Além do lugar comum: imagens clichês, fabulações 
poéticas e geografias menores em Terra Vermelha-ES. 2013. p. 41. Disponível em: 
http://repositorio.ufes.br/handle/10/3599. Acesso em: 4 Jan 2019. 
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2 JABUTI NA TELA: O PRÊMIO JABUTI E O LIVRO DIGITAL PARA CRIANÇAS  

 

Nada é novo sobre a terra  

Nem permanece hodierno  

Logo fica obsoleto o que agora é moderno  

Se o hoje vai sendo ontem  

Só o futuro é eterno. 

 

Manoel Monteiro 
 

 Criado em 1958 pela Câmara Brasileira do Livro (CBL) com o objetivo de premiar, 

anualmente, autores, editores, ilustradores, gráficos e livreiros de destaque, o Prêmio 

Jabuti é considerado a maior premiação do mercado de livros do Brasil. Mais do que 

receber um valor em dinheiro e a desejada estatueta em forma de quelônio – escultura 

criada na gestão de Diaulas Riedel, a partir de um concurso vencido pelo escultor 

Bernardo Cid de Souza Pinto –, ganhar o Jabuti sempre foi sinônimo de prestígio e 

motivo para ampla divulgação e marketing por parte de editoras, autores e de todos os 

premiados. 

 Até sua 60a edição, já haviam sido entregues 1.873 prêmios, para mais de 1.579 

autores, entre 149 diferentes categorias que se sucederam ao longo dos anos.  

 De sete categorias (Literatura, Capa, Ilustração, Editor do Ano, Gráfico do Ano, 

Livreiro do Ano e Personalidade Literária) iniciais (reduzidas para cinco, em 1961), o 

Prêmio chegou a contar com 90 categorias, em 2011, e, hoje, ainda se notabiliza pela 

abrangência, se comparado aos demais prêmios nacionais (contava com 18 categorias, 

em 2018)7. 

 Sempre atento às novidades que apareciam no mercado editorial nacional e 

internacional, o Prêmio foi se atualizando e incluindo categorias que apontavam para 

mercados em desenvolvimento, como o da produção digital interativa para crianças, 

tema que aqui se aborda.  

 O resgate histórico da criação da categoria Infantil Digital no mais renomado 

prêmio do mercado de livros nacional, bem como o registro e as descrições dos livros 

premiados, que seguem na primeira parte deste estudo, visam contribuir para a 

preservação da memória da literatura digital para crianças no Brasil, em um contexto em 

                                                        
7  Números de levantamento divulgado pela Estante Virtual:  https://blog.estantevirtual.com.br/ 
2018/10/08/premio-jabuti/. Outras informações históricas disponíveis em: https://www.premiojabuti. 
com.br/historia/.  Acesso: 20 nov. 2018. 
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que os meios de preservação dessas obras ainda são precários.  

 

2.1 A CATEGORIA INFANTIL DIGITAL  

 

 O livro digital interativo para crianças (e o espaço para análise da qualidade da 

produção digital destinada a esse público) ganhou visibilidade no cenário literário 

internacional com a criação, em 2012, do Bologna Ragazzi Digital Award, prêmio 

instituído pela Feira do Livro Infantil de Bolonha, na Itália.  

 Criada em 1964 como First Fiera Internazionale del Libro per l’Infanzia e la 

Gioventù, a Fiera del Libro per Ragazzi, conhecida internacionalmente como Bologna 

Children's Book Fair8, constitui-se no mais importante evento do segmento da literatura 

infantil e juvenil do mundo; há mais de meio século reunindo autores, ilustradores, 

editores, tradutores, agentes literários e uma série de outros profissionais do mercado, 

em busca das novidades do setor e da possibilidade de comercialização de direitos 

autorais. Desde 1966, a feira premia os livros considerados de melhor nível gráfico e 

editorial com o Bologna Ragazzi Award 9 , premiação que, em 2018, teve 1.417 

concorrentes, provenientes de 41 países.  

 Percebendo a existência de produções narrativas de qualidade fora do meio 

impresso, em 2012, a partir de uma parceria com a revista Children’s Technology 

Review, a feira, então em sua 49a edição, passou a premiar editores e desenvolvedores 

de produtos digitais e aplicativos voltados ao público de 2 a 15 anos, criando o Bologna 

Ragazzi Digital Award10. Naquele ano, houve 252 inscritos, oriundos de 25 países. Com 

o passar dos anos, o Prêmio foi ganhando espectro cada vez mais amplo e, em 2018, 

dividia-se em três categorias: Ficção, Não Ficção e AR - Realidade Aumentada (esta 

instituída em 2017).  

 Conforme trata o artigo 1o do regulamento de 2018, “o Prêmio é voltado para 

                                                        
8  Informações sobre a feira disponíveis em: http://www.bookfair.bolognafiere.it/la-fiera/the-bologna-
childrens-book-fair/5656.html. Acesso em: 5 abr. 2018. 
9 Até 1995, chamava-se Premio Grafico Fiera di Bologna. Informações disponíveis em: 
www.bolognachildrensbookfair.com/media/libro/press_release/2013/Tappe_principali_gb.pdf. Acesso 
em: 5 abr. 2018. 
10 Informações obtidas a partir dos endereços: http://www.bookfair.bolognafiere.it/i-premi-di-bologna-
childrens-book-fair/bolognaragazzi-digital-award/1034.html; https://toc-bologna-2011.pr.co/31761-the-
bolognaragazzi-digital-award-a-new-generation-of-children-s-stories; 
https://www.theguardian.com/books/booksblog/2012/mar/16/bologna-childrens-book-fair-digital-
award;http://childrenstech.com/blog/archives/17907; e https://www. mamamo.it/news/bolognaragazzi-
digital-award-2018-ecco-i-vincitori/. Acesso em: 5 abr. 2018. 
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aplicativos baseados em livros infantis, mas a abordagem dessa definição é ampla e 

outros produtos inovadores também serão considerados, explorando o potencial 

interativo da mídia infantil” (BOLOGNA CHILDREN’S BOOKFAIR, 2018). (Tradução 

nossa).  

 Em 2018, na 55a edição da feira, inscreveram-se no prêmio digital 116 produções, 

de 25 diferentes países. Eram aceitos, mediante inscrição gratuita, produtos 

desenvolvidos para os sistemas e formatos Android, iOS, Kindle, EPUB 3, além de 

console para jogos e outros formatos que fossem devidamente especificados no 

formulário de participação; publicados no período de 1° de janeiro de 2017 a 29 de 

janeiro de 2018. O júri se norteava pelo conjunto do projeto, levando em conta critérios 

gráficos, pedagógicos, artísticos e técnicos. 

 Três anos depois de a feira internacional mais importante do segmento de livros 

para a infância estabelecer o Bologna Ragazzi Digital Award, foi a vez de o Prêmio Jabuti 

implantar iniciativa semelhante no Brasil. Promovido pela Câmara Brasileira do Livro 

(CBL)11 e entregue pela primeira vez em 11 de novembro de 1959 – cinco anos antes 

da própria Feira de Bolonha – a mais tradicional premiação do mercado do livro brasileiro 

institutiu a categoria Infantil Digital em 2015, ainda em caráter experimental, na 57a 

edição do Prêmio. 

 Antonio Carlos de Morais Sartini, membro do Conselho Curador do Prêmio Jabuti, 

em 2015 e 2016, confirma que a inspiração para a criação da nova categoria veio da 

premiação italiana: “Sim, inspirado pelo Bologna Ragazzi Digital Award, após muita 

discussão do Conselho Curador sobre a melhor categoria para se premiar publicações 

digitais. Escolheu-se o infantil, pelas possibilidades que apresenta, de imagens, 

atividades e possibilidades de utilização” (SARTINI, 2018, entrevista por e-mail, 

disponível no Apêndice D). 

No lançamento da 57a edição do Prêmio, em 2015, em pronunciamento no qual 

anunciava as duas categorias estreantes – Infantil Digital e Adaptação – a então 

curadora, Marisa Lajolo, afirmou que a categoria digital (assim como a coestreante) 

surgiu a partir de pesquisa feita sobre a premiação do ano imediatamente anterior, que 

                                                        
11 Fundada em 1946, a Câmara Brasileira do Livro (CBL) é uma entidade que reúne editores, livreiros, 
distribuidores e creditistas do país, tendo como objetivo principal valorizar o livro e desenvolver o 
mercado. A CBL promove diversas iniciativas e eventos com foco na difusão e estímulo à leitura e na 
democratização do acesso ao livro, entre os quais o Prêmio Jabuti, a Bienal Internacional do Livro de 
São Paulo, o Congresso Internacional CBL do Livro Digital e a Escola do Livro. Mais informações em: 
http://cbl.org.br/. Acesso em: 20 maio 2018. 
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reuniu opiniões de editores, premiados e jurados, e na qual os dois temas - digital e 

adaptação – foram bastante lembrados. Na mesma fala, ela reconheceu o caráter 

dinâmico do fazer literário e editorial e apontou o livro digital como tendência 

contemporânea na produção cultural brasileira: 

 

[...] É assim, num clima otimista, de muita fidelidade a suas raízes, de crença na 
inovação, que a CBL hoje anuncia duas novas categorias de livros, que serão 
contemplados nessa 57a edição do Prêmio Jabuti: Adaptação e livro Infantil 
Digital. Ambas as categorias...Sucedeu-se aos votos, à premiação do ano 
passado, uma longa pesquisa com editores, jurados e premiados, sobre o que 
eles achavam, o que eles acreditavam que poderia mudar no prêmio. E esses 
dois tópicos foram bastante constantes. Então, o Jabuti – o Comitê Curador e a 
Diretoria da CBL estabeleceram de maneira experimental um prêmio para o livro 
infantil digital e, ao mesmo tempo, a categoria da adaptação, entendendo 
adaptação aqui num sentido amplo: é tanto adaptação de um texto verbal para 
outro texto verbal, como é a adaptação de uma linguagem para outra linguagem. 
Então, nós estamos contemplando aqui duas das tendências mais 
contemporâneas da produção cultural, não só brasileira, mas ocidental. 
Anunciando essa inclusão, encerro esse pronunciamento e retomo a inspiração 
maior, que vem sempre da poesia, trazendo de Campina Grande os versos de 
Manoel Monteiro, com que selo esse compromisso do Prêmio Jabuti com a 
modernidade, com o nosso aqui e com o nosso agora. Diz o poeta: “Nada é novo 
sobre a terra / Nem permanece hodierno / Logo fica obsoleto o que agora é 
moderno / Se o hoje vai sendo ontem / Só o futuro é eterno”. (CÂMARA 
BRASILEIRA DO LIVRO, 2015, gravação em áudio: 11min01 – 13min10) 
 

 Extrai-se da fala de Lajolo que, por serem tendências contemporâneas, e em 

função da declarada crença do Prêmio na inovação, aquelas categorias constituiriam-se 

e justificariam-se como objetos de interesse para a avaliação crítica, por meio do Prêmio 

Jabuti. 

 Estabelecida a categoria Infantil Digital, no primeiro ano, foram aceitos livros 

digitais compostos até 31 de dezembro de 2014, o que permitiu, portanto, a inscrição de 

produções de anos anteriores. No total, a categoria teve 38 concorrentes naquela 

edição.  

 O regulamento previa que os livros contivessem textos literários destinados ao 

público infantil, com conteúdo textual integrado a elementos multimídia, interativos e 

hipertextuais; capa ou tela inicial trazendo o título do livro e acesso direto aos diferentes 

conteúdos. O responsável pela inscrição deveria encaminhar à CBL o arquivo contendo 

o livro digital (indicação da plataforma, endereço na internet [URL], usuário e senha de 

acesso), sem regras de sistemas de gerenciamento de direitos digitais (DRM) que 

pudessem impedir o acesso livre por meio de, pelo menos, cinco dispositivos de leitura.  

 Ficaria a cargo do Conselho Curador estabelecer o número de finalistas e de 

vencedores que seriam indicados pelo júri, ressalva feita apenas naquele primeiro ano, 



 
 

35 
 
 

o que parece mostrar as dúvidas que pairavam naquele momento sobre a quantidade e 

a qualidade do que viria a ser apresentado.  

 Em 2015, a CBL era presidida por Luiz Antonio Torelli, e o Prêmio Jabuti tinha a 

curadoria da escritora e professora universitária Marisa Lajolo, fazendo parte do 

Conselho Curador Antonio Carlos de Morais Sartini, diretor do Museu da Língua 

Portuguesa; Frederico Barbosa, escritor e diretor da Casa das Rosas; Luís Carlos de 

Menezes, professor do Instituto de Física da Universidade de São Paulo; e Márcia Lígia 

Guidin, editora e professora12. Em 2016, a composição permaneceu praticamente a 

mesma. Apenas Márcia Lígia Guidin foi substituída pelo publisher, jornalista e professor 

de Literatura, Pedro Almeida. No ano de 2017, o professor da USP, Luiz Armando 

Bagolin, que também havia sido diretor da Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo, 

entre 2013 e 2016, assumiu a curadoria. Passaram a integrar o Conselho de Curadores, 

além de Luís Carlos de Menezes e Pedro Almeida, o professor e filósofo Eduardo Jardim 

e o professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) e coordenador do 

Observatório de Economia Criativa daquela instituição, Jair Marcatti. 

 As obras inscritas em Infantil Digital, como nas demais categorias, eram 

analisadas por um corpo de três jurados especialistas na área, que desconheciam a 

identidade uns dos outros até a cerimônia de premiação. Eles deveriam atribuir notas de 

8 a 10 a dez livros selecionados, com diferenças de 0.25 entre elas. Depois, com a lista 

de finalistas da categoria, deveriam atribuir notas, novamente, com a mesma lógica. As 

obras que recebessem maior pontuação seriam consideradas vencedoras. 

 Eram critérios avaliativos da categoria Infantil Digital os quesitos: adequação das 

linguagens/códigos/temas à faixa etária do público-alvo; contribuição da interatividade 

leitor/linguagens-códigos para enriquecimento da obra; originalidade e qualidade técnica 

das imagens, áudios, vídeos e animações13. 

 O regulamento, inicialmente, exigia que os livros digitais inscritos tivessem 

número de ISBN e ficha catalográfica. Essa exigência, no entanto, foi abolida 

posteriormente por meio de documento denominado “Termo de Alteração do 

Regulamento do Prêmio Jabuti 2015”14, que modificou o item 3.19 da redação original. 

                                                        
12  Informações constantes do Guia de Orientação do 57o Prêmio Jabuti, disponível em: 
http://premiojabuti.com.br/wp-content/uploads/2015/06/Jabuti-2015-Guia-dos-Jurados-01_06.pdf. 
Acesso em: 9 abr. 2018. 
13 Regulamento da 57ª edição do Prêmio Jabuti disponível em: http://colofao.com.br/Pr%C3%AAmio-
Jabuti-2015-Regulamento-Final.pdf e em premiojabuti.com.br/wp-content/uploads/2015/06/Jabuti-
2015-Guia-dos-Jurados-01_06.pdf. Acesso em: 9 abr. 2018. 
14Disponível no Anexo B desta dissertação. 
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Assim se colocam os considerandos, na apresentação da nova redação do referido item: 

 

[...] Considerando ser recente a presença de livros digitais no panorama livresco 
brasileiro e mesmo ocidental, o que se traduz pelas diferentes denominações 
que tal objeto recebe em distintos contextos;  
Considerando a importância que a CBL confere a fazer-se presente – através 
do Prêmio Jabuti – ao nascimento e consolidação de um novo suporte para 
produção e leitura de livros;  
Considerando o expressivo número de considerações e consultas recebidas 
pela CBL relativas a dificuldades encontradas para inclusão de ficha 
catalográfica e ISBN em livros infantis digitais;  
Considerando o expressivo número de livros digitais infantis estrangeiros 
premiados em concursos internacionalmente respeitados que não dispõem de 
ficha catalográfica e tampouco de ISBN;  
Considerando o caráter “experimental” que o regulamento do 57o Jabuti confere 
à categoria “livro digital”;  
Considerando que o comitê curador do Prêmio Jabuti delibera isentar os livros 
infantis digitais inscritos neste 57o Prêmio Jabuti da apresentação de ficha 
catalográfica e ISBN.  
Fica alterado o item 3.19 do Regulamento do Prêmio Jabuti [...] (CÂMARA 
BRASILEIRA DO LIVRO, 2015). 

  

Na justificativa para a alteração, os motivos elencados ressaltam, mais uma vez, 

o caráter embrionário dessas produções, assim como o caráter referencial que tinha o 

prêmio da Feira de Bolonha, indiretamente citado, além do papel da CBL e do Prêmio 

como agentes de incentivo à consolidação daquele novo suporte.  

 Nos três anos de vigência da categoria, pouca coisa mudou no regulamento. A 

definição de Infantil Digital como “livros digitais compostos por textos literários 

destinados ao público infantil” manteve-se, bem como a maior parte das especificações 

constantes no capítulo destinado a elencar e descrever as categorias contempladas pelo 

Prêmio. Em 2016, as inscrições passaram a observar o mesmo prazo de publicação da 

obra exigido para as demais categorias, ou seja, o ano imediatamente anterior ao do 

Prêmio. Não seriam aceitas, portanto, obras lançadas em outros anos, como ocorreu na 

primeira edição. Além disso, o item que determinava o envio, junto com a ficha de 

inscrição, do link para acesso, com login e senha válidos, teve o texto sintetizado, sem 

referências específicas quanto à necessidade de ser livre de regras de sistemas de 

gerenciamento de direitos digitais (DRM) ou de poder ser acessado por um número 

mínimo de dispositivos de leitura. Outra das poucas mudanças se deu em 2017, no 

terceiro (e último) ano de vigência da categoria, com a (anteriormente descartada) 

exigência de ISBN e ficha catalográfica.  

 As modificações no capítulo do regulamento que descreve as categorias colocam-

se, assim, apenas como reflexo de uma maior familiaridade que se passou a ter com as 
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produções digitais, não havendo necessidade de se explicar alguns pormenores, nem 

grandes dúvidas a respeito da inclusão de ficha catalográfica e ISBN nas produções 

digitais15. 

 Os quesitos de avaliação, por sua vez, constantes dos anexos do regulamento, 

permaneceram os mesmos em 2015 e 2016. Em 2017, o que era o primeiro critério de 

análise: “Adequação das linguagens/códigos/temas à faixa etária do público-alvo” 

tornou-se o segundo critério, com a substituição do termo “códigos” por “plataforma”, 

ganhando a seguinte redação: “Adequação da linguagem, do tema e da plataforma à 

faixa etária da criança”. O que era o segundo critério nos dois primeiros anos, 

“Contribuição da interatividade leitor/linguagens-códigos para enriquecimento da obra”, 

passou a corresponder, em outros termos, ao primeiro critério, assim descrito: 

“Atratividade e estímulo à leitura; convite à imaginação e interação”, agregando ao fator 

interação aspectos ligados ao fomento da imaginação e à capacidade de atrair o público 

para a leitura. O terceiro quesito de avaliação permaneceu quase inalterado: 

“Originalidade e qualidade técnica das imagens, áudios, vídeos e animações” passou a 

constar como “Qualidade técnica das imagens, áudios e animações”. Em resumo, os 

livros digitais interativos, nos anos de vigência da categoria, foram avaliados por critérios 

centrados em três aspectos: adequação à faixa etária (embora não se peça indicação 

da idade no regulamento), interatividade e qualidade técnica. 

 Diferentemente do prêmio de Bolonha, cujas inscrições são gratuitas, concorrer a 

qualquer categoria do Jabuti exige investimento financeiro; valores cobrados por título 

ou coleção inscritos. O preço das inscrições foi ajustado e aumentou nominalmente no 

decorrer dos três anos analisados: em 2015, inscrever uma obra individual no Jabuti 

custava, por obra e por categoria, R$ 245, para associados à CBL (31% do valor do 

salário mínimo nacional então em vigência); R$ 315, para associados de entidades 

congêneres; e R$ 370 (46,9% do salário), para não associados. Em caso de coleção, 

R$ 370; R$ 405; e R$ 445.  

 Em 2016, houve um aumento nominal que variou de 10% a 16%. Inscrições 

individuais passaram a custar R$ 270 (30,7% do salário mínimo); R$ 359; e R$ 410 

(46,5% do mínimo); e de coleções, R$ 420; R$ 450 e R$ 490.  

 De 2016 para 2017, o reajuste girou em torno de 5%, passando a R$285 (30,4% 

                                                        
15Comparando os dados de ISBN de todos os vencedores da categoria Infantil Digital, são observadas 
variações no quesito: “tipo de suporte”. Há livros registrados como “E-book – Aplicativo”; “E-book – 
APP”; “E-book”; “E-book - Canvas – Facebook”; “E-book- apk”; e “Publicação digitalizada – outros”. 
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do salário mínimo nacional); R$ 370; e R$ 430 (45,9% do mínimo), para as inscrições 

individuais; e R$ 440; R$ 475; e R$ 515, para as coleções16. Em todos os casos, havia 

desconto progressivo, de 5% a 20%, para mais de 10 inscrições.  

 O prêmio entregue (somente) ao primeiro colocado permaneceu o mesmo: além 

do almejado troféu em formato de jabuti (também recebido, até então, pelo segundo e 

pelo terceiro lugares), manteve-se o valor bruto da premiação em R$ 3.500 (o 

equivalente a 3,73 vezes o salário mínimo nacional em 2017), sendo deduzidos os 

encargos legais17.  

 Percebe-se que o valor cobrado pelas inscrições – que pode ser um empecilho 

para a participação de produções feitas por editoras pequenas e com recursos restritos 

– contrasta com o acanhado valor da premiação, podendo-se afirmar que a participação 

do mercado no prêmio se dá mais pelo prestígio que ele confere aos vencedores e pelas 

possibilidades de divulgação e de marketing que pode trazer (os premiados podem, 

inclusive, “ostentar” em suas produções o selo de vencedor ou de finalista) do que pelo 

incentivo de uma significativa premiação em dinheiro18. Assim afirma Ana Elisa Ribeiro, 

falando a respeito da função dos prêmios literários: 

 

Os prêmios, portanto, são parte de alguma etapa das redes do livro, promovendo 
o movimento da revelação de autores, obras, editores e mesmo fazendo pontes 
entre escritores e editoras de grande porte. Toda essa movimentação, no 
entanto, não necessariamente alcança o leitor em massa ou modifica as 
questões de leitura, letramento e mediação no país.  
O livro literário digital entra nos prêmios também para que algo se movimente 
nessa indústria. O prêmio legitima o livro dessa natureza, que passa a ser visto 
e aceito como uma das possibilidades “de valor”, provavelmente estimulando 
outras editoras e autores a produzirem obras em outras plataformas, além do 
impresso. Por outro lado, os livros vencedores dessas premiações em 
categorias tão emergentes usam a chancela desses prêmios na tentativa de 
angariar a confiança e a visibilidade pelo público ou por outros autores e editores 
(RIBEIRO, 2016, p. 136). 
 

 Servindo, assim, para dar ânimo a uma parcela, mesmo que pequena, do 

                                                        
16O valor do salário mínimo no Brasil era de R$ 788, em 2015; R$ 880, em 2016; e R$ 937, em 2017. 
Indicadores disponíveis no site: https://www.tabeladeirrf.com.br/tabela-do-salario-minimo.html. Acesso 
em: 9 abr. 2018. 
17Com a reestruturação do Prêmio, em 2018, o valor das inscrições se manteve e, do prêmio, aumentou. 
Para obras individuais, a inscrição permaneceu em R$ 285, para associados à CBL; R$ 370, para 
associados de entidades congêneres; e R$ 430, para não associados. A novidade introduzida foi a 
possibilidade de inscrição - a R$ 327 por obra individual - de autor independente, entendido como 
pessoa física que se autopublica, sem vínculo com qualquer editora ou pessoa jurídica. O valor da 
premiação, por sua vez, passou a um valor bruto de R$ 5 mil, sendo deduzidos os encargos legais. 
18Samira Almeida e Isabel Malzoni, editoras de quatro dos livros-aplicativos premiados no Jabuti, falam 
sobre os reflexos da premiação nas entrevistas realizadas para esta dissertação, exploradas adiante. 
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mercado editorial, que começava a voltar suas atenções para as produções digitais 

interativas, a categoria Infantil Digital, no entanto, não teve vida longa. 

 Em maio de 2018, ano em que o Jabuti comemorava 60 anos, a CBL anunciou o 

novo regulamento do Prêmio, que reduziu as categorias de 29 para 18, distribuídas em 

quatro eixos: Literatura (com sete categorias); Ensaios (cinco); Livro (quatro); e Inovação 

(duas). Nesse processo, passou-se a aceitar (exceto nas categorias do eixo Livro: 

Projeto Gráfico, Capa, Ilustração e Impressão) obras em arquivos digitalizados (PDF), 

independentemente de terem sido publicadas em formato digital ou impresso, bem como 

livros autopublicados (autores independentes). Obras em que “o conteúdo textual é 

integrado a elementos multimídia, interativos ou hipertextos”, desde que contivessem 

registro no ISBN e ficha catalográfica, também passaram a ser aceitas (CÂMARA 

BRASILEIRA DO LIVRO, 2018), numa previsão feita de forma genérica. 

 A categoria específica “Infantil Digital”, no entanto, foi extinta, assim como outras 

até então dedicadas exclusivamente à literatura para crianças e jovens. As categorias 

“Infantil” e, separadamente, “Juvenil”, foram integradas em uma única categoria: “Infantil 

e Juvenil” e “Ilustração de Livro Infantil ou Juvenil” foi abolida. A categoria “Didático e 

Paradidático” - que não era exclusiva para publicações voltadas aos leitores mais jovens, 

mas que tocava diretamente aquele mercado - também foi descontinuada19.  

 

2.1.1 O Recuo do Prêmio Jabuti  

 

A extinção da categoria Infantil Digital no Prêmio Jabuti, a partir do regulamento 

de 2018, tem que ser analisada no contexto total das mudanças propostas, mas 

certamente reflete a atual realidade do mercado e, sobretudo, o posicionamento da 

indústria do livro frente à literatura digital interativa. 

Houve uma queda significativa no número de inscritos na categoria, entre o ano 

de implantação e o último ano de vigência. Foram 38 no primeiro ano – quando se 

                                                        
19Em 2018, o Conselho Curador do Prêmio Jabuti continuava a cargo de Luiz Armando Bagolin, tendo 
como conselheiros: Mariana Mendes, Tarcila Lucena, Pedro Almeida e Jair Marcatti. A repercussão 
negativa do novo regulamento entre alguns setores, principalmente autores e simpatizantes da 
literatura infantil e juvenil, no entanto, culminou com a renúncia do curador, em 15 de julho de 2018 
(vide: https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2018/06/curador-do-premio-jabuti-pede-demissao-apos-
polemicas.shtml, acesso em 16 jul. 2018), ficando o cargo em vacância. O regulamento do Prêmio 2018 
está disponível em: https://www.premiojabuti.com.br/novo-premio-jabuti/, acesso em: 16 jun. 2018 e no 
Anexo F desta dissertação.  
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aceitava inscrições de livros produzidos a qualquer tempo e não apenas no ano 

imediatamente anterior ao prêmio –, 16 livros em 2016 e apenas seis em 2017. 

Em sua 60ª edição, a CBL extinguiu ou fundiu 11 categorias (foram de 29 para 

18), distribuindo a nova configuração em quatro eixos, como já citado. Em entrevista 

coletiva realizada em 15 de maio de 2018, que gerou diversas matérias divulgadas pela 

imprensa, o então curador, Luiz Armando Bagolin, afirmou que o prêmio não ficou menor, 

que apenas houve uma “racionalização das categorias” (FACCHINI, 2018). Bagolin 

chegou a afirmar:  

 

O prêmio foi se tornando carne de vaca. Todo mundo ganhava, tinha aquela 
cerimônia longa. Passa três meses e você não sabe mais quem são os 
ganhadores. Queremos tornar o prêmio mais competitivo e que ele volte a ser 
disputado pelos autores (BAGOLIN, 2018, apud MEIRELES, 2018). 

 

A reestruturação afetou diretamente vários temas ligados à literatura infantil e 

juvenil, o que gerou muitos questionamentos por parte de autores e outros atores do 

campo. O descontentamento desses articuladores levou um grupo de mais de 300 

pessoas a assinar uma carta, entregue ao presidente da CBL, em maio de 2018, 

pontuando algumas questões: a unificação das categorias Infantil e Juvenil; a categoria 

Ilustração ter sido alocada no chamado eixo Técnico, desconsiderando o diferencial de 

ser uma linguagem narrativa própria (e não meramente utilitária), e critérios de avaliação 

dogmáticos, com a inserção do quesito “caráter formativo em conhecimentos ou de 

valores” como item de avaliação na categoria Infantil e Juvenil. Na carta, pediam o início 

de um diálogo a respeito das considerações ali feitas20. 

Preocupados com essas questões, observou-se que os autores e subscreventes 

sequer mencionaram a extinção da categoria Infantil Digital, mostrando que o assunto 

não era relevante para eles a ponto de figurar como mais uma demanda à presidência e 

à curadoria do Prêmio. 

No dia 15 de maio de 2018, a pesquisadora enviou à CBL, por e-mail, 

                                                        
20Na sequência, foram realizadas duas reuniões entre a CBL e uma comissão representativa desses 
autores, uma no Rio de Janeiro, antes da já citada renúncia do curador, e outra em São Paulo (com a 
participação da presidência da CBL e da presidência e de autores também vinculados à Associação 
dos Autores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil - AEILIJ). Após os encontros, foi sinalizado 
pela CBL que as considerações seriam objeto de discussão e análise posterior, para possíveis 
alterações na premiação do ano seguinte (2019). A autora deste trabalho foi signatária da carta e 
acompanhou todas as discussões havidas entre os autores por meio de um grupo de mensagens criado 
na plataforma Facebook. A carta e o documento em que constam os signatários estão disponíveis nos 
Anexos H e I deste trabalho. 
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questionamento sobre o motivo da extinção da categoria Infantil Digital, e se havia 

relação com a queda no número de inscrições, pedindo resposta por parte do presidente, 

Luiz Antonio Torelli, que não se manifestou diretamente. Na mesma data, a Assessoria 

de Imprensa respondeu ao e-mail, nestes termos:  

 

Todos os livros agora serão enviados em formato digital, PDF. Exceto o eixo 
Livro que engloba categorias projeto gráfico, capa, ilustração e impressão, 
continua mantendo a obrigatoriedade do envio dos volumes. A partir desta 
edição não haverá mais diferenciação entre livros impressos e digitais. O Jabuti 
foi reposicionado por meio dos eixos, com o objetivo de aproximar-se mais do 
leitor. Sendo assim, todos os livros poderão ser inscritos e têm chances de 
serem selecionados desde que tenham relevância para o público leitor. O 
Prêmio Jabuti precisava ser atualizado em relação ao que está acontecendo em 
sua volta, tornando-se também mais racional, mais ágil e mais competitivo em 
relação a outras premiações que surgiram no Brasil e no exterior” (Assessoria 
de Imprensa da CBL, informação fornecida por e-mail). 

 

Assim (à parte o fato importante da queda no número de inscritos), a pretexto de 

que todos os livros já seriam aceitos em meio digital (como PDF e também, se fosse o 

caso, como livros interativos21) e que poderiam concorrer entre si indistintamente, há 

indicações de que não houve profundas reflexões a respeito da grande diferença 

existente, em termos de linguagens e de materialidade, entre um livro físico, um PDF ou 

aplicativo, nem vontade de apostar em um futuro crescimento dessas publicações. 

Samira Almeida, sócia da StoryMax, editora digital vencedora de dois prêmios 

Jabuti, avalia o recuo da CBL, com a extinção da categoria Infantil Digital, atribuindo-o 

ao desinteresse das editoras tradicionais pelo formato: 

 

Eu acho que antes de ser um recuo do prêmio, foi um recuo das editoras. Diante 
de tudo isso que eu te falei sobre como elas estão vendo o negócio – óbvio, eu 
sei que o mercado está difícil pra caramba, que tá todo mundo demitindo, que 
pra eles é mais caro porque eles não sabem como fazer e não estão 
interessados em ter gente dentro pra fazer, querem contratar serviço, e aí fica 
mais caro... Diante de tudo isso... eu sei que eles têm essas dificuldades todas... 
Mas a verdade é que eles desistiram de tentar experimentar.  
[...] quem estava ganhando [o Prêmio da categoria] eram os que estavam 
interessados em fazer a inovação do livro. 
[...] Eles não fizeram. Os poucos que fizeram gastaram muito. Eu sei que eles 
gastaram muito porque eu estive em reuniões com eles e eles falaram pra mim 
que gastaram muito. Não tiveram planejamento de médio prazo - porque eles 
não tinham como saber - não tiveram planejamento de que isso ia demandar 
manutenção, cuidado com loja, outras coisas de modelo de negócios... Eles não 

                                                        
21 O item 6.2.1 do regulamento de 2018 assim anuncia: “Obras em que o conteúdo textual é integrado 
a elementos multimídia, interativos ou hipertextos que contenham ISBN e Ficha Catalográfica, 
conforme descrito no item 1.2 deste regulamento, podem participar do Prêmio Jabuti”. Regulamento 
disponível no Anexo F deste trabalho. 
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tinham essa visão, e eu acho que é normal eles não terem. E os prestadores de 
serviços de que eles estavam cercados não tiveram a preocupação de dizer isso 
pra eles, seja por que os caras não estavam a fim de ajudar, seja porque se eles 
fossem falar tudo isso ficaria ainda mais caro e ia inviabilizar. Ou eles até 
falaram, mas as empresas preferiram economizar onde não deviam. Aí foi um 
ciclo, os caras foram saindo do mercado, começou a ter menos produto no 
prêmio e eles pararam de fazer. Acho que ainda vai voltar... e isso, no meu caso, 
é quase como... sabe? Ter fé de que as pessoas querem fazer uma coisa nova 
e boa pro leitor (ALMEIDA, 2018, em entrevista à autora, disponível no Apêndice 
M). 
 

Dessa forma, pode-se colocar assim o cenário desenhado: poucas inscrições, 

uma propalada democratização de formatos (por se abrir a inscrições de obras em PDF 

e outros meios digitais, em quase todas as categorias), a suposta redução de categorias 

para valorização do Prêmio, o desinteresse por parte do mercado livreiro, após algumas 

tentativas frustradas de comercializar livros digitais interativos. Ao analisar os 

acontecimentos, as repercussões e os números, pode-se supor que um dos motivos 

acima ou todos eles em conjunto fizeram com que a CBL, instituição que em 2015 havia 

apostado na inovação, desistisse de dar especial atenção aos livros digitais interativos 

para crianças. 

 

2.2 OS LIVROS PREMIADOS 

  

 Passa-se agora a observar os livros digitais interativos que se classificaram nos 

três primeiros lugares, nos anos em que a categoria Infantil Digital integrava o Prêmio 

Jabuti: oito livros individuais e uma coleção, elencados e descritos de forma cronológica. 

O objetivo desse esforço descritivo e comparativo das obras é registrar o tipo de 

produção reconhecida como de excelência no então momento histórico, como forma de 

contribuir para uma futura historiografia da literatura infantil e juvenil brasileira, tendo em 

vista a inexistência de qualquer garantia da permanência desses livros no tempo, 

conforme será abordado no capítulo sobre evanescência. 

 

2.2.1 Jabuti Infantil Digital 2015 

 

 O primeiro premiado no ano de implantação da categoria Infantil Digital do Prêmio 

Jabuti foi o livro Meu Aplicativo de Folclore, do já reconhecido escritor e ilustrador 

Ricardo Azevedo (São Paulo: Ática, 2013). Foi classificado em segundo lugar o livro 

aplicativo Via Láctea de Olavo Bilac, de Samira Almeida e Fernando Tangi (São Paulo: 
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StoryMax, 2014) e, em terceiro, Flicts, de Ziraldo (São Paulo: Melhoramentos, 2014).  

 Todos os livros vencedores nessa primeira edição da categoria tinham textos 

verbais (e, no caso do primeiro, também imagens) originários de obras impressas. Meu 

Aplicativo de Folclore foi feito a partir de textos e ilustrações retirados das obras Meu 

Folclore (1996); Armazém do Folclore (2000); No Meio da Noite Escura tem um Pé de 

Maravilha! (2001); Contos de Bichos do Mato (2004); e Contos e Lendas de um Vale 

Encantado (2010)22. Como afirmou Ricardo Azevedo, em entrevista à pesquisadora: “Na 

verdade, houve um reaproveitamento de textos e imagens já publicados em livros. Meu 

papel foi ajudar a selecionar o material que iria entrar e escrever alguns poucos textos 

para encaixe das atividades” (AZEVEDO, 2018, em entrevista por email, disponível no 

Apêndice E). Via Láctea de Olavo Bilac, como o próprio nome já indica, traz o soneto 

XIII da série homônima de Bilac. Via Láctea, uma coleção de 35 sonetos de temática 

amorosa, composta em versos decassílabos, havia sido publicada no livro de estreia do 

autor parnasiano, Poesias, em 1888. Flicts, por sua vez, é uma releitura digital e 

multimidiática da clássica narrativa da literatura infantil e juvenil brasileira, de mesmo 

nome, lançada em 1969. 

 Assim afirma Lajolo (2016), ressaltando a presença de autores e de textos já 

consagrados em suporte impresso na primeira edição da categoria digital:  

 

[...] a primeira observação relativa aos livros digitais premiados é que os três são 
assinados por autores de sólida carreira na literatura brasileira (e não apenas na 
infantil), como bem ilustra Olavo Bilac, hors concours por razões óbvias, apesar 
dos modernistas. Da mesma forma que o Príncipe dos Poetas, Ricardo Azevedo 
e Ziraldo são artistas muito lidos, aplaudidos e premiados, dentro e fora do Brasil.  
A observação acima assinala, então, que foi a partir de livros impressos, de larga 
circulação e unânime reconhecimento, que nasceram as versões digitais 
premiadas.  
Tal migração de suporte evidencia-se com clareza na obra de Azevedo: 
impressa, chamava-se Meu Livro de Folclore (AZEVEDO, 1997), título que se 
transforma, na versão digital, em Meu Aplicativo de Folclore. Ou seja: o título de 
cada versão proclama sua identidade a partir de seu suporte. 
Meu Aplicativo de Folclore (AZEVEDO, 2011) e Flicts (ZIRALDO, 2014), antes 
de dialogarem com os leitores através de suportes digitais, toques de dedo, 
botões e telas muticoloridas, conversavam com seus leitores em volumes 
impressos, constituídos de muitas folhas papel, impressas, coloridas, protegidas 
por capas (ZIRALDO, 1969). O poema de Bilac, além de lido em livro, também 
foi publicado na imprensa e contemporaneamente está disponível em inúmeros 
sites e blogs, além de ser frequentador assíduo de livros escolares. 
Ou seja, o Prêmio Jabuti chancelou a adaptação do mundo de Gutenberg para 
o de Steve Jobs (LAJOLO, 2016, p. 206-207). 

 

                                                        
22De acordo com informações disponíveis no próprio livro aplicativo. 
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 Assim, a categoria estreou no Jabuti premiando obras que, apesar de novas e 

com materialidade23 e recursos diferentes da literatura impressa, foram inspiradas em 

textos de autores já reconhecidos e que já haviam sido publicados em papel, 

anteriormente. 

 

2.2.1.1 O primeiro colocado de 2015: Meu Aplicativo de Folclore 

 

 Definido como um almanaque de cultura popular, Meu Aplicativo de Folclore é um 

livro digital interativo feito para tablets dos sistemas iOS e Android, apenas em 

português. O grande vencedor de 2015 – ano em que a categoria Infantil Digital do 

Prêmio Jabuti ainda tinha caráter experimental – explora as possibilidades do meio digital 

para falar sobre personagens do folclore brasileiro e apresentar histórias e textos de 

origem tradicional. Trazendo música, efeitos sonoros e recursos interativos, como a 

possibilidade de fazer gravações em áudio, realizar atividades de pintura e participar de 

jogos, o app-book24 apresenta trava-línguas, parlendas, ditados, adivinhas, contos e um 

bestiário, no qual são apresentadas seis figuras do folclore brasileiro, que podem ser 

coloridas pelo leitor: Lobisomem, Boiuna, Curupira, Mãozinha-Preta, Mula Sem Cabeça 

e Domingos Pinto Colchão.  

Mesmo com textos e ilustrações feitos originalmente para livros impressos, a 

multimidialidade e a interatividade da produção conferem novas possibilidades estéticas 

ao livro e oferecem uma nova proposta de leitura, que rompe com a linearidade, não 

havendo uma ordem predefinida de navegação ou de ações a serem realizadas pelo 

leitor. 

 

                                                        
23Os três livros premiados em 2015 foram feitos para os dois sistemas operacionais disponíveis: 
Android e iOS. Meu aplicativo de folclore foi desenvolvido para leitura apenas em tablets, enquanto os 
demais classificados foram feitos para tablets e smartphones. 
24Para uma leitura mais agradável, optou-se pelo uso nesta dissertação dos termos sinônimos, em 
português e em inglês, “livro-aplicativo” e “app-book”, uma vez que ambos são comuns nas abordagens 
acadêmicas em língua portuguesa. 
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FIGURA 1 – MENU PRINCIPAL DO APP-BOOK MEU APLICATIVO DE FOLCLORE 
(CAPTURA DE TELA) 

 

O livro foi registrado na Agência Brasileira do ISBN sob o número 978-85-08-

16431-8, como “E-book – Aplicativo” e foi disponibilizado pela primeira vez, na loja de 

aplicativos da Apple (App Store), em 22 de maio de 2013. Em 2017, era comercializado 

ao valor equivalente a R$ 19,73 na loja do sistema iOS (US$ 5,99 na App Store) e a R$ 

15,26 na loja do sistema Android (Google Play), preço mantido até ser retirado das lojas 

digitais, em 201825.  

Meu Aplicativo de Folclore tem 20 telas principais (algumas delas dão acesso a 

telas derivadas, como as de pintura ou as sobretelas com as respostas das adivinhas). 

A partir de qualquer tela interna é possível acessar dois diferentes menus, horizontais, 

tocando em flechas nas áreas centrais superior e inferior. O menu de cima (FIGURA 2) 

tem as mesmas referências que contém o menu principal, na tela inicial: Adivinhas, 

Bestiário, Contos, Ditados, Trava-Línguas e Parlendas. No menu inferior, aparecem os 

dizeres e ícones para: “Home”, “Brincadeiras” (de onde se acessam as opções com 

maior interação ou caráter de jogo), “Ricardo Azevedo” (que leva à biografia do autor, 

com foto e links para sites relacionados), “Ajuda” e “Créditos”. 

 

                                                        
25Considerada a cotação do dólar em 7/12/2017. A Apple passou a cobrar em reais os itens digitais 
comercializados no Brasil, como aplicativos, jogos, músicas, e-books e outros, a partir de janeiro de 
2018. Meu aplicativo de folclore deixou de ser vendido nas lojas digitais dos dois sistemas em março 
de 2018, conforme trataremos no capítulo destinado à discussão da evanescência dos livros digitais 
interativos.  
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FIGURA 2 – MENU SUPERIOR SENDO ACESSADO EM PÁGINA INTERNA 
(CAPTURA DE TELA) 

 

O foco na cultura popular, a utilização de personagens do folclore brasileiro, a 

valorização da experiência oral, das rimas, bem como as imagens do livro, que muitas 

vezes aludem à xilogravura, remetem, fortemente, à estética da literatura de cordel, 

manifestação artística da cultura popular nordestina, que valoriza a oralidade. Falaremos 

mais sobre o livro na seção 2.4.1 deste capítulo. 

 

2.2.1.2 O segundo colocado de 2015: Via Láctea de Olavo Bilac 

 

Via Láctea de Olavo Bilac, da empresa de produção de livros digitais StoryMax 

(2014), foi o livro que se classificou em segundo lugar no ano de 2015. De autoria dos 

sócios da empresa produtora, Samira Almeida e Fernando Tangi, o livro-aplicativo traz 

um dos 35 sonetos de Via Láctea, uma das obras mais conhecidas do chamado “Príncipe 

dos Poetas”, Olavo Bilac, publicada em livro, em conjunto com outros textos, no fim do 

século XIX. O Soneto XIII fala de um eu lírico que conversa com estrelas todas as noites 

e que, a alguém que lhe perguntasse o que fala com elas e que sentido teria o que 

dizem, ele afirmaria, em versos: “Amai para entendê-las! Pois só quem ama pode ter 

ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas”. 
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FIGURA 3 – CAPA DE VIA LÁCTEA NO IPAD (CAPTURA DE TELA), COM O SELO QUE 
INDICA A PREMIAÇÃO NO JABUTI 

 

Disponibilizado pela primeira vez em 27 de janeiro de 2014, o livro pode ser lido 

em tablets e smartphones dos dois sistemas, Android e iOS (iPhone, iPad e iPod Touch), 

com texto e narração em três línguas: português, inglês e espanhol. A possibilidade de 

narração, no entanto, se dá apenas ao final, quando o soneto é disponibilizado na 

íntegra, em uma única página (pela seleção de um ícone que indica “play”: uma seta que 

pulsa). 

O livro, que não tem registro na Agência Brasileira do ISBN, pode ser baixado nas 

lojas de apps dos dois sistemas a R$ 9,90. Possui 24 telas, sendo dez com o texto 

principal e 14 de conteúdos extras, como as que trazem a biografia de Olavo Bilac; texto 

sobre o movimento literário “Parnasianismo”; e a seção “Sobre nós”, com informações 

sobre os autores do livro e os créditos da produção. No menu, também há a entrada 

“Faça uma boa resenha”, que encaminha o leitor para a página de vendas (apenas) do 

sistema Android (GooglePlay). 

Com fundo musical de “Gymnopédie no 1”, de Erik Satie, que proporciona uma 

ambientação sonora tranquila, o app-book conta com efeitos sonoros e ações de 

interação como tocar uma janela para abri-la; fazer com que as estrelas flutuem com um 

sopro - graças ao som, que é captado pelo microfone do aparelho em que é lido (FIGURA 

4); tocar estrelas para ouvir seus sons; arrastá-las e as mover de lugar; tocar no 

megafone do personagem e fazer com que ele emita som; e movimentar o aparelho em 

diversas posições para que as estrelas ou o personagem principal se movimentem em 
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interações por gravidade. Essas interações não influem na sequência da narrativa, o que 

é feito apenas pelo toque nas setas, que fazem avançar as páginas/telas. 

 

 
 

FIGURA 4 – TELA COM INTERAÇÃO POR ACIONAMENTO SONORO, EXIBIDA NO 
IPHONE, ANTES E APÓS O SOPRO (CAPTURAS DE TELA) 

 

Embora o soneto do século XIX não tenha sido criado originalmente para crianças 

e jovens, observa-se que as ilustrações do aplicativo têm uma estética mais direcionada 

ao público infantil, enquanto o conteúdo extra, que explica, por exemplo, o que é o 

Parnasianismo, confere à produção um caráter mais didático e próprio para um público 

de estudantes jovens26.  

 

2.2.1.3 O terceiro colocado de 2015: Flicts 

 

A versão interativa digital do clássico de Ziraldo, Flicts, lançado pela primeira vez, 

em versão impressa, em 1969, foi o livro-aplicativo classificado em terceiro lugar no 

primeiro ano da categoria Infantil Digital do Prêmio Jabuti, em 2015. Produzido pela 

Editora Melhoramentos, Engenhoca Filmes – empresa de tecnologia que faz aplicativos 

para crianças – e Fábrica Estúdios – empresa especializada em produção de áudio e 

vídeo, o livro foi registrado (só em 2015) na Agência Brasileira do ISBN, em suporte “E-

book – APP”, sob o número 978-85-06-00439-5.  

                                                        
26O Parnasianismo é matéria dos livros didáticos do segundo ano do Ensino Médio. 
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 A produção foi desenvolvida para tablets e smartphones dos dois sistemas, 

Android e iOS (iPad, iPhone e iPod touch) e disponibilizada pela primeira vez em 16 de 

dezembro de 2014. O app-book era comercializado a R$ 9,90 na Apple Store/iOS e a 

R$ 9,99 na loja Google Play/Android27). 

Como o livro impresso – o primeiro infantil publicado por Ziraldo – o aplicativo 

conta a história de Flicts, uma cor que sofre por não ter os atributos e a personalidade 

das demais cores e que não encontra seu lugar no mundo. Até que descobre que a lua, 

bem de perto, é Flicts. A obra aborda questões como diversidade, preconceito e 

discriminação.  

A versão digital interativa, com 35 telas, é disponibilizada apenas em português, 

com narração em voz masculina, que pode ser silenciada pelo usuário, assim como 

ocorre com os efeitos sonoros.  

O menu dá acesso ao livro pelo ícone com o termo “Iniciar” e por meio da versão 

“Auto Play”, pela qual a história segue sem a intervenção do usuário. Também no menu 

tem-se acesso aos créditos da produção e à opção “Outros Apps”, que leva à loja de 

venda de outros aplicativos dos mesmos produtores. (FIGURA 5). 

Com fundo musical suave e sequência narrativa que se desenvolve por meio de 

setas laterais, o livro trabalha intensamente com a disposição das palavras na tela, 

dando movimento e complementando o sentido do texto verbal. O app permite que o 

leitor interaja, tocando a tela e provocando efeitos sonoros e movimentos. 

 

 

 

                                                        
27 Valor na Google Play levantado em 2017. Em maio de 2018, a página de venda do livro-aplicativo 
no sistema Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mafua.flicts2) exibia a seguinte 
mensagem: “O URL solicitado não foi encontrado no servidor”. 
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FIGURA 5 – MENU DE FLICTS (CAPTURA DE TELA) 
  

De acordo com a cena, pode-se, por exemplo, criar desenhos com os dedos; 

“apagar e acender” a tela (efeito de fade in e fade out); clicar em quadradinhos coloridos 

que “dizem” o nome de sua cor; fazer música em um “teclado” de cores variadas, cujas 

teclas emitem cada qual a respectiva nota musical (FIGURA 6); tocar em quadradinhos 

coloridos para girarem e caírem; clicar em listras ou círculos de cores, causando tremor 

em cada um deles e permitindo que a frase referente àquele tom seja narrada, até com 

sobreposição de vozes, se várias listras forem tocadas em sequência; girar um círculo 

cromático (disco de Newton) para formar a cor branca (FIGURA 7); tocar em uma cor e 

fazer com que ondas apareçam.  

 

 
 

FIGURA 6 – TELA QUE APRESENTA UM TECLADO DE CORES (CAPTURA DE TELA) 
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FIGURA 7 – TELA QUE APRESENTA UM DISCO DE NEWTON QUE, A PARTIR DO TOQUE DO 
USUÁRIO, GIRA FORMANDO A COR BRANCA (CAPTURA DE TELA) 

 
 

Ou seja, o livro permite que a criança brinque com as cores, as formas e os sons, 

promovendo - devido às escolhas gráficas e aos efeitos sonoros utilizados - o “clima” 

condizente com cada trecho da narrativa, dando nova vida ao texto de Ziraldo. 

 

2.2.2 Jabuti Infantil Digital 2016  

 

Da mesma forma que os premiados em 2015, os livros vencedores no segundo 

ano da categoria Infantil Digital, em 2016, também tinham ligação com textos impressos. 

Pequenos Grandes Contos de Verdade, de Oamul Lu e Isabel Malzoni (Caixote, 2015), 

classificado em primeiro lugar, não tinha versão impressa anterior, mas teve os contos 

baseados em histórias já publicadas em um livro escrito em mandarim, publicado pelo 

autor e ilustrador chinês. Mãos Mágicas, de Tereza Yamashita e Suppa (SESI-SP, 2015), 

que ficou em segundo lugar, havia sido publicado em papel em 2013. Chove Chuva - 

Aprendendo com a Natureza: sabedoria popular, de Magali Queiroz (Alis, 2015), também 

havia sido desenvolvido inicialmente para o meio impresso, como aponta a ilustradora, 

Gabi Moraes, em entrevista à imprensa: “O trabalho foi feito em duas etapas. Primeiro 

lançamos o livro impresso pela editora Alis. Fui contratada para ilustrar. Depois, quando 

a Magali e o Leopoldo resolveram fazer a versão digital, refizemos o trabalho que valeu 

tanto a pena” (SUDÁRIO, 2016).  
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Os primeiros livros vencedores na categoria a trazer argumentos e textos feitos 

exclusivamente para o meio digital, não baseados, portanto, em obras ou parte de obras 

originalmente impressas, apareceriam somente em 2017. 

 

2.2.2.1 O primeiro classificado de 2016: Pequenos Grandes Contos de Verdade 

 

Pequenos Grandes Contos de Verdade (FIGURA 8), de Oamul Lu, ilustrador e 

animador de nacionalidade chinesa, e Isabel Malzoni, autora e proprietária da editora 

digital responsável pelo livro, foi o primeiro premiado da categoria Infantil Digital, em 

2016. O livro-aplicativo foi disponibilizado pela Caixote Editora Comércio de Livros e 

Desenvolvimento de Softwares Ltda., em 7 de julho de 2015. Feito apenas para 

dispositivos do sistema iOS, é vendido pela App Store por R$ 6,90. Também tem uma 

versão “lite” que pode ser baixada gratuitamente, contendo apenas uma das três 

histórias da versão completa. 

 

 
 

FIGURA 8 – CAPA DO APP-BOOK PEQUENOS GRANDES CONTOS DE VERDADE (CAPTURA DE 
TELA) 

 

A obra, que não possui registro ISBN, parte de algumas histórias contidas no livro 

I Found a Star, de Oamul Lu, impresso em mandarim. O livro original traz dez pequenas 

histórias (de apenas um parágrafo cada), que acompanham, cada qual, quatro 

ilustrações de Lu.  

Nesse livro digital, que utiliza música instrumental de fundo, efeitos sonoros, 

animações mais longas e recursos de interatividade que ajudam a contar as histórias, 

os textos escritos aparecem intercalados com sequências de animação. Em cada tela 

de texto, há as opções “Avançar” e “Voltar”, indicadas por ícones de flechas que apontam 
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para frente ou para trás, e também um ícone para “Menu”, que permite retornar à página 

inicial. Só é possível avançar ou retornar após uma sequência inteira de animação, 

quando a seta fica visível ao leitor, nas telas que contêm o texto escrito.  

O livro-aplicativo traz três contos, todos baseados em fatos reais e que envolvem 

ações de solidariedade: “A árvore do urso”, “Feliz Natal” e “Bem agasalhados”, com 

versões e narração em português e inglês. Os contos têm, respectivamente, 14, 11 e 13 

cenas, entre animações e telas somente com texto. 

Nas animações, os personagens podem se comunicar por meio de sons - quase 

sempre não identificáveis - ou por meio de balões de fala em que não aparecem 

palavras, apenas imagens. Textos escritos e áudios explicativos orientam o leitor sobre 

a ação que ele deve fazer em cada cena para que a narrativa continue (mesmo na versão 

“Eu leio sozinho”, que não possui narração, o áudio explicativo está presente). A ação a 

ser feita também é sinalizada através de um círculo azul que pulsa ou que se movimenta 

em determinado sentido, para mostrar o local onde a criança deve tocar ou o movimento 

que deve fazer com os dedos para acontecer a interação (FIGURA 9).  

 

 
 
 

FIGURA 9 – CÍRCULOS AZUIS EM MOVIMENTO MOSTRAM A AÇÃO A SER EXECUTADA 
(CAPTURA DE TELA) 

  

Entre as formas de interatividade também está a “Leitura especial”, por meio da 

qual o próprio leitor, seja criança ou mediador, pode gravar as histórias em áudio, para 

ouvi-las posteriormente com sua própria voz. É possível fazer várias gravações, que 

ficam disponíveis para serem ouvidas quando o usuário desejar. 
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 Abordaremos este livro-aplicativo, falando também sobre suas narrativas, em item 

próprio neste mesmo capítulo. 

 

2.2.2.2 O segundo classificado de 2016: Mãos Mágicas 

 

 Em segundo lugar no ano de 2016, classificou-se o livro Mãos Mágicas (FIGURA 

10), versão digital do livro de mesmo nome, de Tereza Yamashita e Suppa (ilustrador), 

ambos lançados pela editora SESI-SP. O livro digital foi disponibilizado em 18 de 

novembro de 2015 na loja da Apple, apenas para iPads, ou seja, tablets do sistema iOS 

(embora já houvesse registros de ISBN de livro digital, em EPUB, desde 2013). É 

comercializado a R$ 6,90. O livro, exclusivamente em português e com opção de 

narração, tem 19 telas: uma de capa, dois menus (o inicial e o de cenas, que permite 

entrar diretamente na página desejada. FIGURA 11), a tela de créditos, a de biografia 

dos autores e 14 que compõem a história propriamente dita e que corresponderiam, 

cada qual, a uma página dupla do livro impresso. 

 Com texto e estética inspirados nas dobraduras japonesas, os origamis, Mãos 

Mágicas conta a história dos irmãos Quadradinha de Papel e Fininho de Papel, que se 

separam quando Fininho é levado pelas “enormes asas do vento”. Quadradinha fica 

triste como papel amassado e se dobra, amuada. Depois, passa a procurar o irmão e 

aprende a se transformar em diversos formatos. Como borboleta, dá a volta ao mundo 

e encontra Fininho na casa da menina Sadako, que conhecia a magia do origami e tinha 

transformado o irmão de Quadradinha em marcador de livro, fazendo-o viajar por muitas 

histórias. Juntos, novamente, eles perderam o medo do vento e querem, dobradinhos, 

viajar e experimentar novas emoções. 

 As interações centram-se nos movimentos e sons feitos pelos personagens e 

objetos, a partir do toque do leitor, que os arrasta, gira ou simplesmente toca o dedo 

sobre eles. Quando se toca em Quadradinha de Papel, em uma das telas, por exemplo, 

a personagem ri e pula; na tela seguinte, é possível tocar e arrastar os “pássaros foliões” 

por toda a extensão da tela; na última cena, cada vez que se toca nos irmãos, eles voam 

mais e mais até saírem da tela (FIGURA 12). Em uma das cenas, também é possível 

girar um globo terrestre, deslizando o dedo sobre a imagem.  

 As setas para ir para frente ou retornar formam o bico de um pássaro. 
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FIGURA 10 - CAPA DE MÃOS MÁGICAS, COM ILUSTRAÇÕES IDÊNTICAS À DO IMPRESSO 
(CAPTURA DE TELA) 

 

 
 

FIGURA 11 – TELAS DE MENU (CAPTURA DE TELAS) 
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FIGURA 12 – CENA FINAL DA HISTÓRIA: COM O TOQUE, PERSONAGENS VOAM PARA FORA DA 
TELA (CAPTURA DE TELA) 

 

 

2.2.2.3 O terceiro classificado de 2016: Chove Chuva - Aprendendo com a Natureza: 

sabedoria popular 

 

 Chove Chuva - Aprendendo com a Natureza: sabedoria popular, escrito por 

Magali Queiroz e ilustrado por Gabi Moraes (Alis Editora, 2015), foi o terceiro colocado 

da categoria Infantil Digital do Prêmio Jabuti, em 2016. Feito, em aplicativo, apenas para 

tablets do sistema Android, o livro foi registrado em 2015 como e-book, sob ISBN número 

978-85-86540-72-1, tendo ganho versão impressa em 2017, pela mesma editora (ISBN 

978-85-86540-77-6). Na página destinada à ficha catalográfica do livro impresso, há a 

informação de que o aplicativo pode ser adquirido pela Google Play e que a obra também 

se encontra disponível em e-book nos endereços: arvoredelivros.com.br (plataforma de 

leitura digital para escolas), nuvemdelivros.com.br (biblioteca digital em nuvem) e 

leiturinha.com.br (clube de livro infantil com biblioteca digital). O aplicativo era vendido 

desde 22 de dezembro de 2015 na loja virtual do sistema Android, a Google Play, a R$ 

1228. 

 A história, ilustrada com traços delicados de aquarela e com pouco texto escrito, 

                                                        
28 O livro também não está mais disponível na loja do sistema Android, que mostra a seguinte 
mensagem: “O item não foi encontrado”. https://play.google.com/store/apps/details?id 
=air.br.com.aliseditora.chovechuva&hl=pt_BR. Último acesso em: 10 jul. 2018. 
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fala dos sinais de chuva percebidos por Flora, uma menina de fazenda que aprendeu a 

observar o céu e a natureza e que, por isso, conhece os segredos do tempo. Um arco-

íris pintando o céu de manhãzinha, a neblina escondendo as montanhas, a lua rodeada 

por um círculo, cigarras cantando alto, formigas com asas e besouros trombando para 

todo lado. Esses e outros acontecimentos são recados de que a chuva logo vem. 

 O livro-aplicativo é um dos mais simples entre os premiados pelo Jabuti, no que 

concerne à interatividade dentro da história. O leitor pode optar por ler sozinho ou 

acompanhar a narração em português. Optando por “Eu mesmo leio”, no menu principal, 

o leitor pode apenas seguir para as páginas seguintes ou retornar às anteriores. Não há 

interações com as imagens da obra. Tocando na tela em qualquer momento da leitura 

ou optando pelo “leia para mim”, já no menu inicial (FIGURA 13), é possível escolher a 

narração em áudio. Nesse caso, uma voz masculina conta a história e a palavra que 

está sendo pronunciada no momento é marcada em amarelo, automaticamente 

(FIGURA 14). O leitor “interage” apenas quando quer pausar ou prosseguir a narração: 

tocando na tela, a imagem fica mais clara e aparece o ícone que indica play ou pause, 

entre setas que dão a opção de voltar ou ir para a tela da frente.  

 

 
FIGURA 13 – TELA INICIAL DO APP-BOOK CHOVE CHUVA (CAPTURA DE TELA) 
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FIGURA 14 – PALAVRA DESTACADA EM AMARELO, CONFORME NARRAÇÃO (CAPTURA DE 
TELA) 

 

 As interações se dão nos dez jogos pedagógicos disponíveis, que podem ser 

acessados por meio do ícone de estrela que fica no canto superior direito do menu 

principal: Jogo da Memória (com seis pares de imagens do livro); Forma Palavras (com 

imagem e letras que devem ser arrastadas pelo leitor para espaços compatíveis, na parte 

inferior da tela, com o objetivo de formar a palavra que designa a imagem em tela); Jogo 

das Sílabas (com a mesma lógica do jogo anterior, mas sílabas em vez de letras para 

serem arrastadas); Jogo das Vogais (lógica semelhante, mas apenas para completar as 

vogais que faltam na palavra. FIGURA 15); Role as Faixas (há três faixas com partes de 

diferentes imagens do livro; deslizando o dedo sobre cada uma delas o leitor pode 

“puxar” outra faixa, até conseguir a sequência correta, que forma um único desenho da 

história); Forme o Desenho (doze quadrados devem ser montados para formar uma 

única imagem); Eu Sei Contar (há uma pergunta relativa à quantidade de imagens que 

aparecem em um quadro e o usuário deve clicar, ao lado, no número correspondente); 

Liga os Pontos (números ou letras sequenciais devem ser ligados; cada vez que o 

usuário toca em uma opção correta, o app pronuncia o som da respectiva letra ou 

número; algumas atividades de ligação são em português, outras, em inglês. Ao final, 

forma-se um desenho); Quebra Cabeça (peças disponíveis do lado esquerdo da tela 

devem ser arrastadas para o local correspondente, sobre uma imagem maior e 

transparente que aparece do lado direito); Palavras e Desenhos (a palavra escrita na 
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parte inferior da tela deve ser arrastada para a imagem correspondente, entre três 

disponíveis a cada rodada).  

 

 
FIGURA 15 – JOGO DAS VOGAIS (CAPTURA DE TELA) 

  

Cada jogo permite muitas “rodadas” de brincadeira. O Jogo das Sílabas, por 

exemplo, permite formar 15 diferentes palavras; o Forme o Desenho tem nove cenas 

diferentes. As brincadeiras dentro de cada jogo, no entanto, seguem randomicamente, 

até que o leitor clique na estrela, no canto superior direito da tela e retorne ao menu de 

jogos. Em todas essas brincadeiras didáticas, depois de conferir o resultado, o app emite 

um som determinado e aparece a palavra “Parabéns”, acompanhada por estrelas, 

quando o usuário acerta. Quando erra, outro som é emitido e o usuário, em vez de 

prosseguir na brincadeira, permanece na mesma atividade. Todas as imagens dos jogos 

estão presentes nas páginas da narrativa, conferindo harmonia estética ao conjunto. 

 A história em si é composta por 22 telas, incluindo o menu inicial e a tela de 

assinatura final, que traz a opção de ler novamente e o nome da editora e da empresa 

responsável pelo projeto gráfico e pela produção do app, a Escola Games. Há uma outra 

página, de créditos, de fundo branco, que traz a ficha catalográfica do livro, e, ainda, a 

tela com o menu secundário, que mostra ao leitor as dez opções de jogos. 

 

2.2.3 Jabuti Infantil Digital 2017 

  

Em 2017, no 59º ano do Prêmio Jabuti e terceiro ano da categoria Infantil Digital 

(que viria a ser o último), a lista de vencedores revelou aspectos distintos em relação 
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aos anos anteriores: o grande vencedor não foi um único livro, mas uma coleção29 (com 

cinco títulos); as produções que obtiveram o primeiro lugar eram de responsabilidade de 

uma agência de publicidade e não de uma editora; e apenas uma das obras vencedoras 

(entre os sete títulos) era baseada em texto originalmente feito para o meio impresso. 

Venceram em 2017 a coleção Kidsbook Itaú Criança (Agência Africa), a obra Nautilus 

(StoryMax) e a obra Quanto Bumbum! (Caixote)30.  

 A coleção vencedora faz parte do projeto “Livros na Timeline”, uma iniciativa do 

programa Itaú Criança, desenvolvido pela Fundação Itaú Social, entidade que se 

destaca no cenário nacional por ações de fomento à leitura, como a campanha “Leia 

para uma Criança”31. Os títulos foram produzidos pela agência de publicidade Africa, 

empresa da qual o banco Itaú era cliente.  

 Além de ser uma coleção, e não um livro singular, e de ser produzido por uma 

empresa de publicidade, outra peculiaridade do vencedor é que, embora os livros 

também tenham como foco os dispositivos móveis, ao contrário das obras que ficaram 

em primeiro lugar no Jabuti nos dois anos anteriores, os livros da coleção Kidsbook não 

foram feitos com objetivo comercial; são app-books gratuitos, feitos a partir da 

ferramenta Facebook Canvas, para serem lidos naquela rede social. Ou seja, rodam 

gratuitamente dentro do Facebook, tanto em aparelhos do sistema iOS quanto do 

Android, com acesso por páginas próprias da instituição responsável.32 

 Desenvolvido originalmente com o objetivo de ser uma ferramenta para anúncios 

no Facebook, o Canvas é um formato para dispositivos móveis que possibilita a 

utilização de toda a tela do aparelho (tela cheia ou full-screen), ou seja, quando o usuário 

clica no anúncio (no caso, na imagem que é a chamada do livro), ele se expande e 

preenche completamente a tela do dispositivo. Assim o Facebook descreve o 

funcionamento do Canvas: 

                                                        
29 O regulamento permitia que coleções concorressem ao Prêmio, conforme o item 4.1.3, do capítulo 
IV do documento: “Coleções (exceto as inscritas na categoria Tradução 3.29) serão aceitas desde que 
todos os volumes tenham sido publicados entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2016. Regulamento 
disponível em: http://www.premiojabuti.com.br/wp-content/uploads/2017/06/59-premio-jabuti-
regulamento-2017.pdf. Acesso em 11 mar. 2018. 
30 Resultado disponível em: http://premiojabuti.com.br/apuracao/f2-dt311017-1507/#1. Acesso em: 2 
jan. 2018. 
31 Entre outras ações, a campanha “Leia para uma Criança” distribui livros infantis gratuitamente, em 
todo o país. Só em 2017, foram adquiridos pelo Itaú Social 3,6 milhões de exemplares para distribuição, 
conforme relatado em matéria do site PublishNews. Disponível em: http://www.publishnews. 
com.br/materias/2017/10/10/itau-abre-inscricoes-para-a-campanha-leia-para-uma-crianca-de-2018. 
Acesso em: 16 fev. 2018. 
32 Disponíveis nos links: https://www.itau.com.br/crianca/ e http://www.euleioparaumacrianca.com.br/. 
Acesso em: 15 fev. 2018. 
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[...] Depois de clicar no anúncio, o novo recurso abre uma tela cheia onde vídeos, 
imagens estáticas, textos e botões de chamadas para ação podem ser 
explorados em dispositivos móveis. 
Com um design imersivo, o formato permite que as pessoas conheçam múltiplas 
histórias com facilidade. No canvas, elas podem deslizar por um carrossel de 
imagens, visualizar imagens panorâmicas ou dar zoom para explorar detalhes, 
tudo de modo envolvente ao impactado. O ponto principal é que a funcionalidade 
usará a mesma tecnologia de carregamento de fotos e vídeos no Facebook, o 
que possibilita que os conteúdos sejam até 10 vezes mais rápidos que na versão 
web dos dispositivos móveis (FACEBOOK, 25/02/2016)33. 

 

 Dessa maneira, o acesso ao conteúdo é facilitado porque elimina etapas de 

acesso, não havendo necessidade de instalação de aplicativos ou de baixar arquivos 

antes de se fazer a leitura. A partir de uma ferramenta chamada Power Editor34, o 

formato permite personalizar conteúdo multimídia, com interações, sons, animações e 

vídeos35.  

 Paulo Medeiros Carvalho, atual diretor de Criação da Agência Africa, que 

coordenou a equipe de criação da coleção Kidsbook, conta como foi o processo de 

escolha do formato: 

 

O Itaú já estava há alguns anos desenvolvendo a plataforma “Leia para uma 
criança", distribuindo livros gratuitamente durante o mês de outubro. Nós, da 
Africa, propusemos fazer uma ação pontual no dia do livro infantil, adaptando 
um formato de mídia para que se tornasse um livro. [...] O Facebook Canvas era 
um formato novo que permitia muita imersão, o que foi um dos critérios decisivos 
da escolha. Como ele “toma” a tela do celular por completo, deixa a experiência 
livre de outras interrupções, assim como um livro se propõe a ser. Ainda tivemos 
a sorte de evoluir esse projeto junto ao Facebook, que estava promovendo um 
hackathon para o formato Canvas, em Nova Iorque. Durante uma semana, 
pudemos trabalhar junto ao time de desenvolvimento do formato, dando insights 
e adequando a ferramenta para que pudéssemos extrair o máximo dela. 
(CARVALHO, 2018, entrevista por e-mail, disponível no Apêndice J) 
 

                                                        
33  Disponível em: https://www.facebook.com/business/news/Apresentamos-um-novo-formato-de-
anncio-em-tela-cheia-no-Facebook-para-dispositivos-mveis. Acesso em: 20 fev. 2018. 
34 A Central de Ajuda para Anunciantes do Facebook assim define o Power Editor: “O Power Editor 
permite a criação de diversos anúncios do Facebook de uma só vez e oferece controle preciso sobre 
os anúncios. Com o Power Editor é possível editar, duplicar e gerenciar diversos anúncios, encontrar 
rapidamente o anúncio em que você deseja trabalhar, com pesquisas e filtros, e importar novos 
anúncios com o Excel”. Disponível em: https://www.facebook.com/business/help/194355723944655. 
Acesso em 20 fev. 2018. 
35Poderia-se supor que se trata de uma quarta geração de ficção digital, conforme Rustad (2014, apud. 
KIRCHOF, 2016): “Por fim, o pesquisador norueguês Hans Kristian Rustad chegou a propor uma quarta 
geração, definida como ‘literatura das mídias sociais’. Rustad se refere a obras não apenas produzidas 
e lidas em redes sociais – como poemas do Facebook ou narrativas do Twitter –, mas as obras nas 
quais a própria plataforma é utilizada como parte integrante da estrutura expressiva (Bell, Ensslin e 
Rustad, 2014, p.10) ” (KIRCHOF, 2016, p. 213). 
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 Com a facilidade do formato Canvas e a sua anunciada rapidez de acesso, e não 

perdendo de vista o crescimento no uso dos aparelhos celulares para acesso à internet 

no Brasil e a popularidade do Facebook no país, a agência de publicidade optou por 

utilizar a rede social como canal de disseminação dos livros da coleção. 

 Em junho de 2017, o Facebook anunciou ter alcançado a marca de 2 bilhões de 

usuários por mês36. De acordo com dados divulgados pela empresa, em abril de 201637, 

102 milhões de brasileiros acessariam a plataforma todos os meses, sendo que, desses, 

93 milhões (91,17%) navegariam por meio de dispositivos móveis. A informação faz eco 

com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), feita no ano em que os livros da coleção foram lançados 

(2016) e divulgada em novembro de 2017. A PNAD mostrou que, em 2016, 92,3% dos 

lares brasileiros tinham pelo menos um morador que possuía telefone celular e que a 

internet estava presente em 63,6% dos lares. Desses lares que tinham acesso à internet, 

94,8% acessavam a rede mundial de computadores pelo celular. O Brasil teria 116 

milhões de pessoas conectadas à internet, correspondendo a 64,7% da população com 

idade acima de 10 anos.38 

 Compondo ainda o cenário da forma de consumo de internet no país e inserindo-

se nele o consumo do livro digital, a quarta edição da pesquisa Retratos da Leitura no 

Brasil, realizada pelo Instituto Pró-Livro (IPL) em 2015 e divulgada em maio de 2016, 

mostrou que 81% das pessoas consideradas leitoras são usuárias de internet. Entre os 

leitores, 34% já leu um livro digital, sendo que, desses, 56% leu no celular ou smartphone 

e 18% em tablets (SNEL, 2016)39.  

 Esses dados mostram que a estratégia de lançar livros digitais para fruição em 

aparelhos móveis e via Facebook fazia sentido à época e que havia a expectativa dos 

produtores de que, nesse contexto, os pais pudessem ler as produções para as crianças. 

 

Para potencializar ainda mais essa iniciativa do Itaú, resolvemos transformar o 
formato Canvas em livros infantis para que os pais também possam ler para os 

                                                        
36  Informação disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/tec/2017/06/1896428-facebook-atinge-
marca-de-2-bilhoes-de-usuarios-anuncia-zuckerberg.shtml. Acesso em: 20 fev. 2018. 
37  Informações disponíveis em: https://www.facebook.com/business/news/102-milhes-de-brasileiros-
compartilham-seus-momentos-no-facebook-todos-os-meses. Acesso em: 20 fev. 2018. 
38Informação em matérias do G1, disponíveis em:  https://g1.globo.com/economia/noticia/mais-de-63-
dos-domicilios-tem-acesso-a-internet-aponta-ibge.ghtml e 
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/brasil-tem-116-milhoes-de-pessoas-conectadas-a-
internet-diz-ibge.ghtml. Acesso em: 21 jun. 2018. 
39  Pesquisa disponível em: http://www.snel.org.br/wp-content/uploads/2016/06/Pesquisa_Retratos_ 
da_Leitura_no_Brasil_-_4.pdf. Acesso em 23 fev. 2018. 
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filhos dentro das suas próprias timelines no Facebook’, comenta Eco Moliterno, 
VP de Criação da Africa, agência responsável pelo projeto. (ADNEWS, 
18/04/2016)40 

 

 A afirmação acima, do então vice-presidente de Criação da Africa, mostra bem a 

intenção de aproximar os livros das crianças a partir da facilidade de acesso dos pais à 

rede social, o que pressupõe que os próprios pais desempenhem o papel de mediadores 

dessa leitura41.   

 

2.2.3.1 Os livros da coleção vencedora: Kidsbook Itaú Criança 

 

 As obras da Kidsbook Itaú Criança contam com textos até então inéditos de 

nomes de destaque no mundo da literatura e no cenário da cultura nacional. A coleção 

apresentada ao Jabuti de 2017 (que foi ampliada, posteriormente, com a edição de pelo 

menos outros cinco títulos42) é composta por cinco livros: O Menino e o Foguete, de 

autoria de Marcelo Rubens Paiva (texto) e Alexandre Rampazo (ilustrações); O Sétimo 

Gato, de Luis Fernando Verissimo e Willian Santiago; O Cabelo da Menina, de Fernanda 

Takai e Ina Carolina; Entre Sonhos e Dragões, de Adriana Carranca e Brunna Mancuso; 

e A Bicicleta Voadora, de Antonio Prata e Caio Bucaretchi, obras que trazem como pano 

de fundo questões como liberdade e respeito às diferenças, cumplicidade e 

solidariedade43. 

 A estratégia da agência responsável pela produção dos livros foi se aliar a 

personalidades que pudessem despertar o interesse primeiramente dos pais, como 

conta o diretor de Criação da Africa: 

 

Nosso primeiro insight foi pegar grandes autores nacionais que nunca tinham 
escrito para crianças. Assim, despertaríamos o interesse dos pais pelas obras, 
afinal eles foram nosso público alvo para essa campanha. A partir do sucesso 

                                                        
40 Citação em matéria publicada pelo site AdNews. Disponível em: http://adnews.com.br/internet/itau-
lanca-serie-de-livros-infantis-via-facebook-canvas.html. Acesso em: 20 fev. 2018. 
41 Levando-se em conta, inclusive, que, pela política de uso do Facebook (Declaração de Direitos e 
Responsabilidades), menores de 13 anos não deveriam utilizar a rede. Disponível em: 
https://www.facebook.com/legal/terms. Acesso em 26 fev. 2018. 
42Até janeiro de 2018. 
43  Disponíveis no site euleioparaumacrianca.com.br/mobile e nos seguintes links: 
http://www.euleioparaumacrianca.com.br/book/o-menino-e-o-foguete (O menino e o foguete); 
http://www.euleioparaumacrianca.com.br/book/o-setimo-gato (O sétimo gato); 
http://www.euleioparaumacrianca.com.br/book/cabelo-da-menina (O cabelo da menina); 
http://www.euleioparaumacrianca.com.br/book/entre-sonhos-e-dragoes (Entre sonhos e dragões); 
http://www.euleioparaumacrianca.com.br/book/a-bicicleta-voadora (A bicicleta voadora). Acesso em: 
15 fev. 2018. 
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dos primeiros livros, ampliamos para outros artistas que não estavam restritos 
ao universo da literatura, como a Fernanda Takai [...], que também 
desenvolveram histórias incríveis para a coleção (CARVALHO, 2018, em 
entrevista por e-mail, disponível no Apêndice J). 

 

 Os livros, todos apenas em português, contam com animações simples, sons e 

música, mas as possibilidades de interação são restritas. Resumem-se ao deslizar de 

dedos para mudar as páginas/telas e a selecionar as opções que silenciam ou acionam 

o áudio44. Ao contrário dos apps que se classificaram nos primeiros lugares no Prêmio 

Jabuti nos anos anteriores, a coleção Kidsbook não disponibiliza a opção de narração 

das histórias, devendo o próprio usuário fazer sua leitura (a criança ou os pais ou adultos 

responsáveis, como sugere a proposta do projeto).  

 Em todos os livros da coleção, uma primeira tela dá orientações de navegação 

(“Dicas para uma boa leitura”): ligar o som no canto superior direito; tocar no play para 

ativar as animações; ler preferencialmente no wi-fi. Também explica os ícones que 

aparecem no livro para indicar a direção de navegação: lateral, devendo o leitor deslizar 

o dedo para o lado para ler e ver toda a cena; ou página panorâmica, em que o leitor 

deve inclinar o celular para a esquerda e para a direita para ver as imagens e fazer a 

leitura. Os livros têm entre dez e 16 cenas, contendo entre três e cinco telas panorâmicas 

por obra; quase todos os livros têm três ou quatro sequências de telas com navegação 

lateral. Muitas cenas “simples” (sem navegação lateral ou panorâmica) são estendidas, 

não podendo ser visualizadas inteiramente no espaço de tela do dispositivo (seja 

smartphone ou tablet). São telas oblongas, em que o leitor tem que deslizar o dedo de 

baixo para cima para ver o restante da cena. Isso ocorre já nas “capas”, que trazem o 

título do livro: para chegar aos nomes dos autores, é necessário que o leitor deslize 

verticalmente o dedo, para ler a informação na parte inferior da tela alongada. 

 A tela final dos livros, por sua vez, traz o propósito do projeto em que a obra se 

insere, com o seguinte texto: 

 

Leia para uma criança 
#issomudaomundo 

                                                        
44  Seria possível chamar de interações de navegação; no sentido apenas funcional da palavra 
interação, uma ação que leva à sequência da leitura, por exemplo. Percebe-se, na maior parte dos 
livros analisados, que as interações propostas são mais de caráter reativo do que de uma interação 
mútua (em que o comportamento de um interagente afeta o comportamento de outro e vice-versa). 
Conforme Primo (2000), a interação reativa apresenta “relações lineares e unilaterais, o reagente tem 
pouca ou nenhuma condição de alterar o agente” (p. 7). Seria o chamado “estímulo-resposta”. É o que 
se dá, por exemplo, quando é necessário clicar numa seta para seguir para a próxima tela ou ligar e 
desligar o áudio de uma cena. 
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O Itaú acredita que histórias infantis estimulam a imaginação e mudam o jeito 
que seus filhos veem o mundo. 
Continue lendo pra eles e seja o herói dessa história. 
(VERISSIMO; SANTIAGO, 2016). 

 

 Na última tela também há um link para o site <euleioparaumacrianca.com.br>, de 

onde se pode acessar todos os livros da coleção. Não é necessário tocar exatamente 

na frase que sugere o link: “Clique e veja mais histórias”. Tocando em qualquer ponto 

dessa tela o usuário é levado à página das obras. 

 No site, é possível ter acesso a conteúdos extras, não necessariamente 

relacionados à plataforma Canvas, como book-trailers 45 , que levam a vídeos 

hospedados na mídia social YouTube, ou um clipe em 360 graus, como no caso de O 

cabelo da menina; conteúdos que podem ser explorados também em computadores de 

mesa e não apenas nos dispositivos móveis nos quais funcionam os livros. No site 

também há a opção de compartilhar os livros pela página do usuário no Facebook.  

 Todas as obras da coleção têm registro de ISBN, como determinado pelo 

regulamento, mas apenas três apresentam esse número na tela de capa do livro digital. 

O primeiro e o último livro da coleção não informam o ISBN na tela de início.  

 Os livros da coleção que trazem o ISBN na tela de capa também apresentam nela 

o número de classificação por área de conhecimento (CDD - Classificação Decimal 

Dewey), no caso, identificando que se trata de obra de literatura infantil (CDD 

808.899282).  

 A Agência Internacional do ISBN recomenda que editores registrem um ISBN 

para cada formato de livro eletrônico que esteja separadamente disponível 46 . No 

cadastro, os livros da Kidsbook estão registrados com o suporte: “E-book – Canvas – 

Facebook”. 

 O primeiro livro da coleção foi lançado em 18 de abril de 2016, data em que se 

comemora o Dia Nacional do Livro Infantil47. O Menino e o Foguete (FIGURA 16) conta 

a história de um garoto que adorava ver o céu noturno através da janela de seu quarto, 

                                                        
45Os book-trailers dos cinco livros podem ser acessados nesses links: https://youtu.be/ZoQCbbJrm6A 
(O Menino e o Foguete); https://youtu.be/ineWTMTVz4I (O Sétimo Gato); https://youtu.be/UhjSgiWn-
LI; (O Cabelo da Menina); https://youtu.be/TPs6rXo_sHw (Entre Sonhos e Dragões); e 
https://youtu.be/F7zhRloYdI0 (A Bicicleta Voadora). O clipe em 360 graus de O Cabelo da Menina está 
disponível em: https://youtu.be/k6L4EB-NzoY. Acesso em: 2 mar. 2018. 
46  Orientação registrada no site do ISBN. Disponível em: http://www.isbn.bn.br/website/ 
conteudo/pagina=10. Acesso em: 21 fev. 2018. 
47  Conforme relata matéria publicada pelo site AdNews, em 18 de abril de 2016. Disponível em: 
http://adnews.com.br/internet/itau-lanca-serie-de-livros-infantis-via-facebook-canvas.html. Acesso em: 
20 fev. 2018. 
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apaixonado que era pela lua. Depois do nascimento de seu irmão, bebê com quem divide 

o quarto, ele ganha do avô uma luminária em forma de foguete. Uma noite, ele descobre 

um botão dentro dela. Acionado o dispositivo, o foguete se move e o menino se lança 

em uma aventura pelo espaço, vendo vários planetas. Quando direciona a nave para a 

lua, relaxa e adormece, perdendo a oportunidade de ver o satélite da Terra. Ao perceber, 

já está novamente em seu quarto, com a luminária quebrada. Em casa e na escola, 

ninguém acredita que o menino viajou pelo espaço. Apenas o avô lamenta que o garoto 

não tenha conseguido ver a lua de perto. Em todo caso, promete ao neto uma luminária 

maior, para poderem ir juntos na próxima viagem.  

 Na história de autoria de Marcelo Rubens Paiva, ilustrada por Alexandre 

Rampazo, constrói-se um clima de cumplicidade e afeto entre neto e avô, a partir de um 

sonho do menino, mesclando realidade e imaginação. O próprio sonho, inclusive, pode 

ser lido como desejo e como consequência do sono. O avô parece respeitar ambos os 

sentidos. 

 Assim como nas demais obras da coleção, o livro traz telas com sons e música, 

recursos que podem ser silenciados ou acionados com um toque no ícone de alto-

falante, localizado no canto superior direito da tela do dispositivo eletrônico. O celular ou 

tablet deve estar sempre na posição vertical, caso contrário, os livros não poderão ser 

lidos. Para orientar o leitor, quando o dispositivo é posicionado na horizontal, aparece 

uma sobretela preta transparente, com uma imagem de celular ao centro e a seguinte 

instrução: “Gire seu dispositivo”.  

 Assim como nos demais livros, há situações em que o leitor deve deslizar o dedo 

para cima para passar de uma tela a outra; outras em que deve deslizar o dedo para o 

lado, para ver uma sequência de telas dispostas lateralmente; e outras, ainda, em que o 

leitor deve inclinar o celular para os lados, esquerdo e direito, para ver uma cena 

panorâmica, que pode ter outras imagens e textos. Há, ainda, telas em que a imagem 

permanece a mesma e o movimento dos dedos faz com que apenas o texto, na parte 

superior da tela, mude.  

 Em O Menino e o Foguete, há três telas panorâmicas e quatro sequências de 

telas laterais, de um total de 14 cenas.  
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FIGURA 16 – TELA DE CAPA DO LIVRO O MENINO E O FOGUETE E SUA CONTINUAÇÃO, COM OS 
CRÉDITOS DE AUTORIA (CAPTURA DE TELA EM CELULAR) 

 

 O Sétimo Gato (FIGURA 17), de Luis Fernando Verissimo e Willian Santiago, foi 

o segundo livro da coleção, disponibilizado pela primeira vez quase dois meses após o 

primeiro, em 13 de junho de 2016. Foi o primeiro livro interativo e o primeiro livro infantil 

lançado por Verissimo48.  

 O livro conta a história de um menino que ganha sete gatos, cada qual com sua 

própria maneira de se expressar. Cada um pensa ter uma nacionalidade diferente e 

vários deles não atendem pelo nome com o qual o menino os batiza, apenas por nomes 

condizentes com a sua imaginada origem: francesa, alemã, inglesa, etc. Todos emitem 

sons distintos e apenas o sétimo gato é que faz simplesmente: “miau”. Com a chegada 

desse, vem a promessa de que, finalmente, todos os gatos possam se entender, mas só 

depois de o sétimo felino ensinar o miado aos demais. 

 Não abandonando sua conhecida veia de humor, Verissimo traz uma história 

divertida, que, muito bem ilustrada e com músicas que remetem à suposta origem de 

cada gato, tangencia questões como diversidade e o poder de comunicação do 

brasileiro. 

 O livro apresenta os mesmos recursos do anterior, tendo cinco telas panorâmicas 

                                                        
48 Conforme explica Eco Moliterno, vice-presidente de Criação da agência Africa, criadora da coleção, 
em matérias publicadas pelos sites AdNews, em 14 de junho de 2016, e Clube de Criação, em 13 de 
junho de 2016. Disponível em:  
http://adnews.com.br/internet/itau-lanca-infantil-de-luis-fernando-verissimo-no-facebook.html e 
http://www.clubedecriacao.com.br/ultimas/livros-na-timeline/. Acesso em: 20 fev. 2018. Esses sites 
também trazem as fichas técnicas do livro. 
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e duas sequências laterais, de um total de 16 cenas. É interessante observar que, para 

efeito de contagem de “páginas”, as sequências são consideradas apenas uma vez, 

como se pode perceber na declaração de número de “páginas” do registro de ISBN49. 

Por esse motivo, é comum utilizarmos neste trabalho o termo “cenas” e não “páginas”. 

Não é contada pelo editor a tela inicial, que traz as orientações sobre a navegação. 

 

 
FIGURA 17 – TELA DE CAPA DO LIVRO O SÉTIMO GATO E SUA CONTINUAÇÃO, COM OS 

CRÉDITOS DE AUTORIA (CAPTURA DE TELA EM CELULAR) 
 

 O Cabelo da Menina (FIGURA 18), de Fernanda Takai e Ina Carolina, foi lançado 

em setembro de 2016. O livro tem dez cenas, sendo quatro panorâmicas e duas com 

sequências laterais50.  

 

                                                        
49O Sétimo Gato tem o seguinte número de ISBN: 978-85-94112-01-9; CDD 22. Ed. – 808.899282. 
Pesquisa disponível em: http://www.isbn.bn.br/website/consulta/cadastro. Acesso em: 20 fev. 2018. 
50O Cabelo da Menina: ISBN 978-85-94112-02-6, CDD 22. Ed. – 808.899282. Pesquisa disponível em: 
http://www.isbn.bn.br/website/consulta/cadastro. Acesso em: 20 fev. 2018. 
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FIGURA 18 – TELA DE CAPA DO LIVRO O CABELO DA MENINA E SUA CONTINUAÇÃO, COM OS 

CRÉDITOS DE AUTORIA (CAPTURA DE TELA EM CELULAR) 
  

Com música composta pela escritora, que também é cantora, a obra fala de uma 

garotinha que acorda completamente despenteada. Considerando a aparência 

interessante, ela convence a mãe a deixá-la ir para a escola daquela forma. No colégio, 

a menina chama a atenção de todos. Apesar dos olhares dos alunos, na hora do lanche, 

ela se sente sozinha. A lembrança de uma música que a mãe sempre cantava, no 

entanto, a tranquiliza. Ela percebe que cada um tem um tipo de cabelo ou de penteado, 

mas que, no fundo, todos gostariam de sair por aí com uma cabeleira maluca como a 

dela. No final da aula, sabendo que a menina havia sido o assunto do dia, a professora 

anuncia a novidade: uma vez por mês haveria o dia do cabelo maluco. A turma toda 

comemora. Em casa, a garota conta o que aconteceu na escola e mostra para a mãe o 

recado da professora. Emocionada, a mãe derrama uma lágrima. A menina, então, diz 

que, na escola, ao se lembrar da música que a mãe cantava, também havia saído um 

pinguinho de seu olho. A mãe a beija ternamente e as duas se abraçam e cantam juntas, 

rodopiando descabeladas pela sala. 

 Aqui, como no livro anterior, também se observa a questão das diferenças, não 

sob a ótica de diferentes culturas, mas de comportamentos e padrões de beleza 

diversos, que devem ser respeitados.  

 A cena que traz o desfecho da história diferencia-se das demais por proporcionar 

movimento contínuo ao fundo, e um “tremular” das personagens em primeiro plano. 

Vendo os móveis da sala “rodando”, temos a impressão de que mãe e filha rodopiam 
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mesmo pelo cômodo da casa, como afirma o texto. O movimento é automático e 

independe de comando do usuário.  

 Observamos que, após o lançamento do livro digital, O Cabelo da Menina também 

foi editado em versão impressa e em formato e-book de layout fluido, no ano de 2017, 

pela editora SESI-SP51.  

 Em outubro de 2016, foram lançados os dois últimos livros da coleção vencedora 

do Jabuti 2017: Entre Sonhos e Dragões e A Bicicleta Voadora. 

 Entre Sonhos e Dragões (FIGURA 19), de Adriana Carranca e Brunna Mancuso, 

é composto por 15 cenas, sendo cinco panorâmicas e duas com sequências laterais52. 

Conta a história de um reino distante, onde as meninas não podiam ser vistas na rua e 

eram proibidas de fazer muitas coisas, como brincar e estudar. Sadaf gostava de brincar 

de luta e sonhava em pilotar aviões; Shamsia desenhava no ar com os dedos, porque 

não podia usar lápis; Farzana gostava de skate e queria sair pelo mundo. Mas essas 

atividades eram consideradas “coisas de menino”, embora os meninos não tivessem 

tempo para realizá-las. Eles só podiam fazer guerra. Um dia, a guerra realmente chegou, 

com dragões invasores. Os meninos foram à luta, mas as três meninas não ficaram 

paradas. Com o skate do irmão, Farzana fez acrobacias que deixaram os dragões tontos; 

Sadaf lutou com luvas de boxe que tirou de um baú e assustou os dragões. Eles não 

esperavam que meninas lutassem boxe. Shamsia desenterrou as tintas que escondia e, 

por onde os dragões passavam, ia refazendo o que a guerra destruía: redesenhando 

paredes e telhados, instrumentos musicais, escolas (onde meninos e meninas poderiam 

estudar). Também desenhava lagoas no solo, antes seco, para apagar as chamas dos 

dragões, se eles voltassem a cuspir fogo. Assim (numa referência implícita ao uso do 

esporte, da arte e da educação para mudar o estado das coisas), venceram a guerra. E 

os meninos puderam voltar a plantar rosas, na terra agora fértil, pois do que eles 

gostavam mesmo era plantar flores e brincar com pipas. 

 

                                                        
51 O livro em papel recebeu o ISBN n. 978-85-504-0554-4 e o e-book de layout fluido o ISBN n. 978-
85-504-0555-1. Pesquisa disponível em: http://www.isbn.bn.br/website/consulta/cadastro. Acesso em: 
2 mar. 2018. Nos livros em layout fluido, o conteúdo distribui-se conforme o tamanho da tela do 
dispositivo em que é lido. 
52Entre Sonhos e Dragões: ISBN 978-85-94112-03-3, CDD 22. Ed. 808.899282. Pesquisa disponível 
em: http://www.isbn.bn.br/website/consulta/cadastro. Acesso em: 20 fev. 2018. 
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FIGURA 19 – TELA DE CAPA DO LIVRO ENTRE SONHOS E DRAGÕES E SUA CONTINUAÇÃO, 

COM OS CRÉDITOS DE AUTORIA (CAPTURA DE TELA EM CELULAR) 
 

 A obra discute questões de gênero de uma maneira poética, destacando aspectos 

como a cooperação e a contribuição que cada um pode dar para melhorar a realidade a 

sua volta, a partir do melhor aproveitamento de suas habilidades e desejos53. 

 A história é inspirada em personagens reais, três meninas que a autora, que 

também é jornalista, conheceu no Afeganistão, quando trabalhava na cobertura de 

conflitos no Oriente Médio. Assim conta a autora, em uma publicação feita em 6 de 

outubro daquele ano, em sua página oficial no Facebook54 – que traz inclusive fotos das 

garotas afegãs – aqui transcrita na íntegra:  

 

Aceitei com carinho o convite para ser a quarta autora da Coleção Livros na 
Timeline, com Luis Fernando Verissimo, Marcelo Rubens Paiva e Fernanda 
Takai. ‘Entre sonhos e dragões’, infantil, é uma fábula sobre a guerra e a luta 
pela paz. A narrativa é inspirada nas histórias reais de três meninas afegãs, que 
entrevistei em viagens ao país durante os conflitos. Elas estão na foto deste 
post. São: Sadaf Rahimi, a primeira a disputar um campeonato mundial de boxe 
feminino, que sonha em pilotar aviões; Shamsia Hassani, a grafiteira de Cabul, 
que se dedica a reinventar com sua arte os muros destruídos pela guerra; e a 
skatista Farzana, aluna do projeto Skateistan, que ensina o esporte a meninos 
e meninas na capital e em Mazar-e Sharif. No livro, as três meninas 
surpreendem os meninos ao trazer 'armas' não convencionais – pincéis e tintas, 
um skate, luvas de boxe – para espantar os dragões que invadiram sua terra, 
metáfora dos aviões militares de caça que sobrevoam as casas a uma altura 
assustadora, interrompem os sonhos e, com as bombas que soltam (dragões 

                                                        
53Embora esteticamente bem diferentes, a temática de gênero (e a presença dos dragões) lembra a 
obra Procurando Firme, de Ruth Rocha, publicada pela primeira vez em 1997. (ROCHA, Ruth. 
Procurando firme. São Paulo: Salamandra, 2009) 
54 Disponível em: https://www.facebook.com/adriana.carranca.oficial/photos/a.902786736445283. 
1073741828.902493723141251/1183876551669632/?type=3. Acesso em: 1 mar. 2018. 
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que cospem fogo), compõem a trilha sonora da infância de milhões de crianças 
no Afeganistão e em outros países onde vivem em situação de guerra. Ao criar 
uma história em que meninas e meninos lutam juntos, usando seus talentos no 
lugar da violência, procurei tratar ao mesmo tempo do tema da igualdade de 
gênero e daquilo que acredito ser o único caminho possível para a construção 
da paz: investir no desenvolvimento das novas gerações através da educação, 
da arte, do esporte. A história traz outras referências a fatos reais, como a 
tradição afegã, entre meninos, de cultivar rosas e empinar pipas e a coleção de 
carcaças de aviões soviéticos entre os velhos artefatos militares do Museu 
OMAR, um dos dois do Afeganistão (o outro é o Museu Nacional, onde centenas 
de obras de arte foram preservadas durante os conflitos, escondidas nos 
porões). Para ler o livro, acesse a página do Itaú pelo celular ou tablet. A ideia 
do projeto é disponibilizar o conteúdo nas plataformas digitais móveis para 
estimular os pais, que vivem conectados, a ler mais para os filhos. Está no ar! 
Espero que gostem.  
Para ler:   https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2215512728587304 
&id= 210098694670550 (CARRANCA, 06 out 2016, postagem na página da 
autora no Facebook). 

 

 Além de explicar o contexto que inspirou a história, Adriana Carranca reforça e 

declara a intenção da coleção: incentivar a conexão leitora entre pais e filhos, 

aproveitando o uso que fazem das plataformas digitais. Essa obra será abordada mais 

detalhadamente no subcapítulo 2.4.3. 

 O último livro da coleção Kidsbook Itaú Criança, entre os cinco que compõem o 

rol de vencedores do Jabuti 2017, é A Bicicleta Voadora (FIGURA 20), de Antonio Prata 

e Caio Bucaretchi55.  

 

 
FIGURA 20 – TELA DE CAPA DO LIVRO A BICICLETA VOADORA E SUA CONTINUAÇÃO, COM OS 

CRÉDITOS DE AUTORIA (CAPTURA DE TELA EM CELULAR) 

                                                        
55 A Bicicleta Voadora: ISBN 978-85-94112-04-0. Pesquisa disponível em: http://www.isbn.bn.br/ 
website/consulta/cadastro. Acesso em: 20 fev. 2018. 
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 O livro, que contém 16 cenas, quatro delas panorâmicas, narra a amizade entre 

uma bicicleta e uma pipa. Elas saem sempre juntas, uma empinando no céu e outra 

“pedalando” pelas ruas. A pipa conta para a bicicleta o que vê de cima: o mar, barcos, 

um quintal com pessoas, animais, etc. Chega um momento em que a bicicleta fica triste, 

porque também queria voar e ver o mundo do alto. A pipa, então, conversa com outras 

pipas que, juntas, criam um redemoinho. Seus fios se enrolam, formando uma corda, 

que amarram na bicicleta. A amiga terrestre, então, sai voando como queria. Vê uma 

fábrica de pirulitos, um jogo de futebol em estádio lotado, uma bailarina dançando na 

sala espelhada de um prédio. Nesse dia, a bicicleta fica muito feliz, percebendo que, 

mesmo sem saber voar, poderia pedalar no céu, quando quisesse, enquanto tivesse 

uma amiga como a pipa. 

 Em resumo, financiada por instituição vinculada à área bancária, a coleção 

Kidsbook Itaú Criança, primeira colocada no Prêmio Jabuti, em 2017, inovou por 

apresentar produções feitas para fruição dentro de uma rede social muito popular no 

Brasil, oferecidas de maneira gratuita para o usuário de dispositivos móveis, na 

expectativa de que os responsáveis pudessem apresentar esses livros a suas crianças. 

Em termos de interação, percebem-se recursos muito simples, ligados à própria lógica 

estabelecida para a leitura.  

 

2.2.3.2 O segundo lugar de 2017: Nautilus - baseado na obra original de Júlio Verne: 

Vinte mil léguas submarinas 

 

 O livro-aplicativo Nautilus - baseado na obra original de JúlioVerne: Vinte mil 

léguas submarinas, de Maurício Boff (texto) e Fernando Tangi (ilustrador e um dos sócios 

da editora digital), é uma versão digital interativa de obra clássica do ficcionista francês. 

O segundo colocado na categoria Infantil Digital do Prêmio Jabuti, em 2017, foi produzido 

pela StoryMax, mesma empresa que obteve o segundo lugar na premiação de 2015. 

 Como a narrativa original de Verne, o texto conta as aventuras do professor 

Aronnax; seu fiel criado, Conseil; o arpoador Ned Land; e o capitão Nemo, que viajam 

20 mil léguas a bordo do submarino Nautilus, vivendo aventuras pelos mais diversos 

oceanos e mares do planeta. No app-book, a história começa em Nova York, quando 

Aronnax, professor do Museu de Paris, é convidado pelo secretário da Marinha 

americana a representar a França numa expedição naval, a bordo da fragata Abraham 
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Lincoln, capitaneada pelo comandante Farragut. A expedição partia com o objetivo de 

encontrar um enorme monstro marinho que aterrorizava embarcações, em diferentes 

partes do oceano. Aronnax embarca na companhia de Conseil e, na fragata, conhece o 

arpoador canadense Ned Land, que duvida da existência do monstro. Depois de caírem 

os três no mar e se afastarem da Abraham Lincoln, eles descobrem que o monstro não 

é um ser vivo, mas um submarino poderoso, comandado pelo terrível capitão Nemo. O 

capitão do Nautilus os aprisiona, ao mesmo tempo em que lhes proporciona experiências 

incríveis a bordo da embarcação e em diferentes partes do mundo subaquático. São dez 

meses de viagem e grandes experiências: caçadas submarinas, ataque de selvagens 

na Papuásia, visita a um cemitério de corais, quase congelamento no Polo Sul, combate 

com polvos gigantes, navios naufragados, visita à mitológica Atlântida, até o desfecho 

da história. 

 Feito exclusivamente para tablets dos dois sistemas, Android e iOS, o livro é 

registrado na Agência Brasileira do ISBN como obra em formato “E-book – apk”56, sob o 

número 978-85-93983-00-9. É exclusivamente em língua portuguesa e está disponível 

gratuitamente nas lojas de aplicativos da Apple e do Google, com acesso também pelo 

aplicativo próprio da empresa StoryMax.  

 O app-book foi viabilizado com apoio do Governo Federal, por meio do concurso 

INOVApp57, promovido, em 2015, pelo hoje Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações 

e Comunicações (MCTIC). Este livro-aplicativo é o maior entre os livros premiados. 

Contém 170 telas, sendo 155 cenas do livro propriamente dito, distribuídas em 22 

capítulos, e 15 telas com conteúdos extras, como informações sobre o autor e a obra 

que inspirou o livro digital, bem como o sumário e os créditos da produção. O app 

apresenta recursos como música, animações, efeitos sonoros e possibilidade de 

narração, sempre acionada por meio da flecha disposta em cada uma das telas.  

 Na tela inicial do livro, que, pelo movimento e música, lembra uma produção 

                                                        
56 Apesar de o aplicativo ter sido feito para os dois sistemas, iOS e Android, o livro digital foi registrado 
na Agência do ISBN apenas como “E-book - apk”. APK é uma extensão que indica um arquivo 
pertencente ao Android Package, conjunto de arquivos necessários para rodar uma aplicação no 
sistema Android. 
57Concurso de aplicativos e jogos eletrônicos para dispositivos móveis e TVs digitais, promovido em 
2014 e 2015 pelo então Ministério das Comunicações (desde a edição do Decreto nº 8.877, de 18 de 
outubro de 2016, o órgão foi fundido com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, passando a 
ser denominado Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações), como meio de 
fomentar a política de inovação em conteúdos digitais. (Vide: http://www.brasil.gov.br/ciencia-e-
tecnologia/2014/08/concurso-de-aplicativos-e-jogos-dara-r-4-5-milhoes-em-premios. Acesso em 26 
mar. 2018). 
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audiovisual (um filme de animação), aparecem três ícones: dois em forma de escotilha, 

com as palavras: “Som” e “Ler”, e um em forma de bússola (FIGURA 21). Pelo primeiro 

ícone, é possível silenciar o áudio; o segundo leva o usuário à primeira tela do texto; e o 

terceiro, ao menu que se intitula “Sumário”. Nele, além da escotilha com a palavra “Som”, 

há as opções “Capítulos”, “Páginas” e “Ler”, que permitem ao usuário visualizar de forma 

reduzida um capítulo e suas respectivas páginas e, então, selecionar a opção “Ler” para 

entrar diretamente na tela mostrada pela imagem em miniatura (FIGURA 22). A opção 

“Créditos” leva o leitor a telas que trazem as informações editoriais e a opção “Conteúdo 

Extra”, às informações sobre Júlio Verne e a obra Vinte Mil Léguas Submarinas.  

 

 
FIGURA 21 – MENU INICIAL DE NAUTILUS (CAPTURA DE TELA) 

 

 
FIGURA 22 – SUMÁRIO DE NAUTILUS (CAPTURA DE TELA) 
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 O livro avança conforme o leitor desliza o dedo pela tela, nas direções indicadas 

por flechas que aparecem quando a tela é tocada (setas verticais ou horizontais, 

indicando como prosseguir e como retornar à cena anterior). Em todas as cenas, a 

bússola, que leva ao “Sumário” (menu do livro), aparece fixa no canto superior direito da 

tela. Mesmo que o áudio estiver habilitado, a narração, em voz masculina, só é feita 

quando o leitor toca no ícone de flecha, fixo, disposto em todas as páginas de texto.  

 Em grande parte das cenas, há movimento, seja automático, como um sobe e 

desce da fragata, que segue o movimentar das ondas, seja como animações acionadas 

pelo usuário. Assim, por exemplo, em uma das primeiras páginas, o leitor pode tocar em 

um besouro e ele sai andando e fazendo um barulho característico, até voltar para o 

lugar de onde saiu; pode tocar uma borboleta, que voa e volta acompanhada por um 

som que lembra o de uma varinha mágica; ou tocar num sapo, que coaxa e movimenta 

a garganta, emitindo som sem sair do lugar. Se o áudio tiver sido desabilitado no menu, 

esses elementos se movimentam ao toque do usuário, mas o som não é ouvido. 

 Em uma das interações, o leitor toca no personagem Conseil, no lado esquerdo 

de uma “página” e ele sai correndo, emitindo o som característico dos pés em 

movimento. Quando o usuário vai para a tela seguinte, o personagem entra correndo e 

só para ao alcançar o senhor Aronnax, no canto direito daquela cena (FIGURA 23). Em 

outra tela, quando o ser denominado Narval é tocado, ele gira em torno do texto, emitindo 

um sonido, e uma luz pulsa sobre sua cabeça. Em outro momento, já no capítulo X, 

quando o usuário toca sobre a figura de um “selvagem”, ele leva um choque e cai para 

trás, ao som de uma descarga elétrica, ao que aparece seu esqueleto. 

 As animações, música e sons dão movimento e “cor” à história e, de maneira 

geral, fazem o leitor “entrar no clima” de cada cena, embora, em alguns momentos, 

possam também distraí-lo da narrativa do texto.  

 

 
FIGURA 23 – SEQUÊNCIA DE MOVIMENTOS EM DUAS PÁGINAS DO LIVRO (CAPTURA DE TELAS) 
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2.2.3.3 O terceiro lugar de 2017: Quanto Bumbum! 

  

 Quanto Bumbum!, de Isabel Malzoni (texto) e Cecilia Esteves (arte), da editora 

Caixote (mesma de Pequenos Grandes Contos de Verdade) e da empresa de games 

Webcore58, foi o terceiro colocado da categoria Infantil Digital do Prêmio Jabuti, em 2017. 

O livro, com texto inédito, pensado para o meio digital, tem versões em português, inglês 

e espanhol e pode ser lido em tablets e smartphones dos dois sistemas: Android e iOS 

(nesse sistema também pode ser lido em iPods). O app-book, disponibilizado pela 

primeira vez nas lojas de venda de aplicativos em dezembro de 2016, pode ser baixado 

na loja da Apple (Apple Store) e do Google (Google Play), por R$ 9,90 e R$ 2,99, 

respectivamente.  

 O livro, com 11 cenas, é registrado na Agência Brasileira do ISBN com o número 

978-85-67767-01-7, tendo, no item “tipo de suporte”, a definição: “publicação digitalizada 

– outros”. 

 A história envolve animais da Mata Atlântica e é narrada sob o ponto de vista de 

um filhote de esquilo. Começa com a observação do esquilinho narrador de que, durante 

toda a noite, velas ficaram acesas na casa da família Coelho. A mãe do pequeno esquilo 

vai até a toca dos vizinhos, localizada num buraco de árvore, mas não consegue ver 

nada. Aí, vão chegando outros animais, interessados em descobrir o que estava 

acontecendo: o senhor sapo, a anta, o jabuti, um enxame de abelhas, a preguiça; depois, 

a onça e a cobra, que sequer causavam medo aos demais bichos, de tão curiosos que 

estavam. Com tantos animais, o esquilinho só consegue ver o traseiro dos bichos 

grandes. O tempo passa e todos permanecem na espera, até que aparece o casal de 

coelhos e apresenta, aconchegado em seus braços, o mais novo membro da família. A 

bicharada fica feliz ao conhecer o coelhinho, a grande novidade da floresta. 

 Com texto e narrações nas três línguas citadas, o livro utiliza-se de animações, 

música, recursos sonoros como barulho de floresta, ruídos produzidos pelas plantas e 

animais, videoclipe e jogos. Círculos aparecem sobre os bichos, sinalizando que o leitor 

deve tocar no local indicado (FIGURA 24). Ao toque, o animal se mexe e pode emitir 

algum som. Na cena em que entra o jabuti, por exemplo, ele vem andando, cansa-se e 

para. Quando o leitor toca sobre o animal, conforme indicado pelos círculos, ele continua 

                                                        
58 O livro foi feito em conjunto com a empresa Pulo do Gato Animação, conforme indicado no próprio 
app-book, mas apenas as outras duas empresas aparecem como responsáveis no resultado do Jabuti. 
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a andar até chegar à toca dos coelhos. Em cada uma das 11 cenas animadas, fica 

aparente na tela a letra T, indicando o local para clicar, caso o usuário queira que 

apareça o texto escrito na língua anteriormente selecionada no menu (é possível fechar 

a tela transparente com o texto, clicando em um X no canto superior esquerdo). Também 

aparecem na tela flechas laterais que indicam como seguir em frente ou voltar à cena 

anterior. Se o leitor não toca na seta, a história não tem prosseguimento. Também fica, 

permanentemente, em todas as cenas, o ícone de casa, que leva o leitor ao menu inicial. 

 

 
FIGURA 24 – CÍRCULOS SINALIZAM ONDE O LEITOR DEVE TOCAR (CAPTURA DE TELA) 

 

 No menu (FIGURA 25), há seis opções de entrada, disponíveis em pequenos 

círculos alaranjados. Um ícone de livro, ao centro, sinaliza: “Leia a História”. Uma roda 

dentada mostra, ao toque do leitor, as línguas em que o livro está disponível e a opção 

de silenciar ou acionar a narração. A partir do ícone que mostra um homem e uma 

mulher, sob o qual está escrito: “Gente Grande”, o usuário deve digitar três números 

solicitados para entrar numa seção que explica o que há no livro e que traz a ficha técnica 

da produção, assim como a ficha catalográfica e um link (+ Apps) que leva à loja de 

compras, na página onde estão os demais aplicativos da editora Caixote. Para ler todas 

as informações dessa seção destinada aos responsáveis, o usuário conta com uma 

barra de rolagem lateral, pela qual é possível ir para cima ou para baixo na sequência 

de textos. Ao lado, aparecem as logomarcas das três empresas envolvidas na produção 

do livro-aplicativo. 

 As outras três entradas do menu principal são: “Veja o clipe”, “De quem é esse 

bumbum?” e “Jogo da Memória”. A primeira entrada leva a um clipe musical, com 
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animação. A canção-tema foi especialmente produzida para o livro, em português e 

inglês, por Paulo Bira e Fernando França. Se a opção de língua selecionada tiver sido a 

espanhola, a música entrará na versão em inglês. A entrada “De quem é esse bumbum” 

leva a um jogo, no qual a criança deve apontar a qual animal pertence o traseiro que é 

mostrado (FIGURA 26). A última entrada, por sua vez, leva a um jogo de memória, com 

seis pares de animais. 

 

 
FIGURA 25 – MENU INICIAL DE QUANTO BUMBUM! (CAPTURA DE TELA) 

 

 
FIGURA 26 – JOGO “DE QUEM É ESSE BUMBUM?” (CAPTURA DE TELA) 

  

Assim, a interação do leitor se dá mais por meio dos conteúdos de jogos do que 

pelos elementos da história principal. Esta tem recursos interativos restritos, resumindo-

se à navegação (tocar nas setas para frente e para trás) e a pequenos movimentos e 

sons feitos pelos personagens ao toque do leitor sobre o círculo pulsante. Percebe-se 
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que, como se trata de um livro destinado a crianças pequenas, a previsibilidade e 

repetições do mesmo tipo de interação podem servir como um facilitador da leitura. 

 

2.3 ESTUDO COMPARATIVO DOS APP-BOOKS VENCEDORES 

  

Uma análise comparativa dos 13 livros – oito obras individuais e uma coleção de 

cinco títulos – vencedores da categoria Infantil Digital do Prêmio Jabuti, nos anos de 

2015, 2016 e 2017, período em que a categoria teve vigência, permite-nos pontuar 

semelhanças e diferenças e fazer algumas considerações.  

Somente em 2017, despontaram entre os vencedores produções que não haviam 

tido origem ou inspiração, mesmo que parcialmente (como em Pequenos Grandes 

Contos de Verdade), em textos, ou textos e ilustrações, feitos originalmente para livros 

impressos. Embora todas as obras sejam originais, tendo ganhado outras técnicas e 

outros níveis de leitura quando pensadas e (re)criadas como interativas digitais, apenas 

a Coleção Kidsbook Itaú Criança e a obra Quanto Bumbum! nasceram a partir de 

textos/enredos e imagens inteiramente desenvolvidos para o meio digital. E isso não 

significa que não possam trilhar o caminho oposto: migrar do digital para o impresso.  

Sintetizadas em texto e ilustrações, as obras mostram que podem ser adaptadas 

para o meio impresso. Foi o que aconteceu, por exemplo, com O Cabelo da Menina, da 

Coleção Kidsbook Itaú Criança. O livro impresso foi lançado por Fernanda Takai em 

2017 (ISBN: 978-85-504-0554-4), pela SESI-SP Editora, e reeditado em 2018 (ISBN: 

978-85-504-0788-3), com as mesmas ilustrações do livro em Facebook Canvas, feitas 

por Carolina Avelino (Ina Carolina)59. Também está registrada no ISBN uma publicação 

em braile (ISBN: 978-85-504-0789-0). 

Observa-se, neste caso, que o formato diferenciado do livro impresso, no 

tamanho 29,8 cm por 15 cm, foi desenvolvido aproveitando-se na íntegra as imagens 

desenvolvidas para o livro digital. Nos dispositivos móveis, o leitor tinha que fazer 

movimentos ascendentes com o dedo na tela para descobrir toda a imagem oblonga, ou 

girar o dispositivo horizontalmente para explorar todo o ambiente da cena, com o recurso 

do giroscópio. No papel, o livro tem formato alongado, que permite ver toda a imagem 

numa única página. As cenas que eram horizontais e, no meio digital, funcionavam com 

                                                        
59As ilustrações foram desenvolvidas para o livro digital, conforme foi confirmado pela ilustradora, 
Carolina Azevedo, em conversa informal pelo aplicativo Messenger, do Facebook, em 1 de junho de 
2018. 
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o mecanismo do giroscópio, no livro físico são colocadas verticalmente em uma única 

página: a ilustração horizontal é disposta no sentido vertical, e não em página dupla 

como se poderia imaginar, fazendo com que o leitor tenha que virar o livro para melhor 

visualizar a imagem (FIGURA 27). 

 

 
 

FIGURA 27 – FOTO DAS PÁGINAS 26 E 27 DO LIVRO O CABELO DA MENINA IMPRESSO, COM 
IMAGEM HORIZONTAL DISPOSTA VERTICALMENTE 

 

Seis dos nove vencedores são obras exclusivamente em português; um é bilíngue 

(Pequenos Grandes Contos de Verdade tem versões em português e inglês) e dois são 

trilíngues (Via Láctea e Quanto Bumbum! têm versões em português, espanhol e inglês). 

Apenas dois dos livros contam com mais de uma história. 

Outra observação possível é quanto às casas publicadoras. Quatro dos nove 

ganhadores (oito livros e uma coleção) são de responsabilidade de editoras que 

publicam prioritariamente livros impressos: Ática, Melhoramentos, SESI-SP e Alis, 

embora as obras possam ter sido desenvolvidas com a participação de empresas 

terceirizadas. Apenas duas das publicadoras, responsáveis cada qual por duas obras 

vencedoras, são empresas dedicadas exclusivamente a publicações digitais: StoryMax 

e Caixote60. O rol de empresas se completa com uma agência de publicidade, a Africa, 

que desenvolveu a coleção Kidsbook como parte da estratégia das campanhas e ações 

de incentivo à leitura desenvolvidas pelo Banco Itaú. 

Em relação aos sistemas operacionais para os quais os livros foram feitos, 

                                                        
60As proprietárias das duas empresas foram entrevistadas, conforme íntegra nos Apêndices L e M deste 
trabalho.  
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somente três são exclusivos de um único sistema. Um foi produzido exclusivamente para 

o sistema Android, o livro Chove Chuva, terceiro colocado em 201661, e dois, também 

de 2016, foram desenvolvidos somente para o sistema iOS, Pequenos Grandes Contos 

de Verdade e Mãos Mágicas. Os demais podem ser acessados por dispositivos dos dois 

sistemas. 

Simplesmente ter acesso a um dispositivo móvel do sistema operacional para o 

qual o livro foi desenvolvido, no entanto, não garante que o interessado consiga ler a 

obra desejada. Quatro livros funcionam apenas em tablets: Meu Aplicativo de Folclore e 

Nautilus (só tablets, nos dois sistemas), Chove Chuva (só tablet Android) e Mãos 

Mágicas (só tablet iOS: iPad). Os demais podem ser lidos em tablets e smartphones, e 

alguns também em iPod Touch62. Isso demonstra como a materialidade desses livros 

digitais é fator crítico para a disseminação desses títulos63. 

Quanto ao custo para o consumidor/leitor, apenas os livros da coleção Kidsbook 

e o livro Nautilus, ambos de 2017, são gratuitos. Os demais variam de R$2,99 (Quanto 

Bumbum! para Android) a R$19,7064 (Meu Aplicativo de Folclore para iOS, quando ainda 

estava disponível). É preciso observar também que, em alguns casos - coincidentemente 

nos mesmos livros citados acima -, o valor do título digital é diferente para cada sistema, 

custando mais para baixar em dispositivos do sistema iOS. Enquanto o primeiro e o 

segundo custavam R$ 2,99 e R$15,26 para Android, para iOS o valor subia para 

R$15,26 e R$ 19,70, respectivamente. Embora não exista uma razão técnica para isso, 

de acordo com especialistas que foram ouvidos durante a pesquisa, a variação de preço 

pode ser explicada por questões mercadológicas. Questionada sobre a razão de o livro-

aplicativo Quanto Bumbum! ser mais caro no sistema iOS, a proprietária da editora 

Caixote, que também é autora da obra, afirmou que o preço que deveria ser o correto – 

                                                        
61 O título também está disponível em e-book na Árvore de Livros (plataforma de leitura digital para 
escolas: arvoredelivros.com.br), na Nuvem de Livros (biblioteca digital em nuvem: 
nuvemdelivros.com.br) e no Leiturinha (clube de livro infantil com biblioteca digital: leiturinha.com.br). 
Importante frisar que o comparativo aqui feito refere-se aos dispositivos móveis para os quais os livros 
estão disponíveis nas lojas de venda de aplicativos ou e-books interativos (ou, no caso da coleção 
Kidsbook, no site próprio a partir do qual é oferecido gratuitamente). Nem sempre é possível saber se 
os livros têm outras versões digitais, uma vez que podem não ter sido registradas na Agência Brasileira 
do ISBN e podem estar disponíveis em biblioteca de acesso restrito, como as citadas acima. 
62 Alguns livros da Coleção Kidsbook Itaú Criança também podem ser acessados em Xbox, console de 
videogame produzido pela empresa Microsoft (no entanto, não se pode considerar o equipamento como 
dispositivo móvel).  
63A questão da materialidade será abordada no Capítulo 3. 
64 Valor em reais do Meu Aplicativo de Folclore, após conversão de dólar para real, conforme apurado 
no ano de 2017, quando o preço dos aplicativos para iOS era especificado na moeda americana. Depois 
de março de 2018, quando a cobrança dos aplicativos já era feita em reais (desde janeiro), o valor não 
pode ser mais verificado porque o livro-aplicativo foi retirado das lojas de vendas. 
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o valor cobrado na versão iOS, segundo ela –, não era efetivo para gerar vendas no 

sistema Android. Afirma Isabel Malzoni: 

 

É o Android que é mais barato que o iOS [risos]. O preço é o que seria no iOS; 
a gente baixou no Android pra ver se aumentava a venda e continua vendendo 
muito pouco. Aumentou um pouco e a gente acabou deixando lá. O preço no 
Android destoava muito dos outros que tinha.  
[...] não tem sentido técnico nenhum. Nem foi uma escolha minha. Mas foi o 
ponto de equilíbrio que a gente achou. A gente vende pouco nesse preço e 
mantém o outro no preço normal. (MALZONI, 2018, em entrevista à autora, 
disponível no Apêndice L) 
 

Segundo Malzoni, a precificação é feita a partir de pesquisa de produtos 

“similares” disponíveis nas lojas digitais, de conversas com os responsáveis por essas 

lojas de vendas no Brasil, e de testes de vendas, estratégias também utilizadas pela 

editora StoryMax (ALMEIDA, 2018, em entrevista à autora, disponível no Apêndice M). 

É possível, ainda, pontuar e comparar os diferentes recursos utilizados pelos 

livros digitais analisados. Quanto às questões de áudio, cinco dos nove vencedores do 

Jabuti têm a música com maior presença no corpo principal da história, seja como fundo 

ou compondo mais fortemente a lógica da obra (como em Meu Aplicativo de Folclore). 

Um deles (Nautilus) utiliza música apenas na abertura do livro (capa/menu animado) e 

um (Quanto Bumbum!), na tela inicial e em clipe musical em seção específica do app. 

Dois livros (Mãos Mágicas e Chove Chuva) não têm trilha sonora ou qualquer tipo de 

fundo musical. Todos eles, no entanto, utilizam-se, em maior ou menor grau, de efeitos 

sonoros e - à exceção dos livros da coleção Kidsbook - da opção de narração oral das 

histórias. Em dois livros (Meu Aplicativo de Folclore e Pequenos Grandes Contos de 

Verdade) também é possível que o leitor grave a história, ou partes do texto, com a 

própria voz, para ouvi-la depois. 

Todos os livros utilizam-se de recursos de animação, a maioria muito simples, 

destacando-se nesse quesito o livro Pequenos Grandes Contos de Verdade. A obra 

conta com sequências mais longas de animação, o que faz com que pareça mais 

apropriado chamarmos suas “telas” de “cenas”.  

Dois livros trabalham com destaque visual nas palavras que estão sendo narradas 

(marcador de texto). Duas obras utilizam-se em algum momento (em geral em conteúdo 

extra) de barras de rolagem para leitura de textos mais longos.  

Três dos nove vencedores apresentam recursos ligados a jogos e atividades 

lúdicas, sendo que Chove Chuva é o que mais trabalha com esse tipo de recurso, 
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trazendo dez diferentes atividades, a maioria com fundo pedagógico, como os jogos de 

sílabas e vogais. Apenas um livro apresenta interação por recurso de colorir imagens 

(Meu Aplicativo de Folclore). 

A grande parte das interações nos livros premiados se dá por meio do toque do 

leitor na tela do dispositivo, mas há obras que incluem outros recursos, como Via Láctea 

de Olavo Bilac, que utiliza a função do microfone do aparelho para que o “sopro” do leitor 

faça as estrelas voarem e também recursos de gravidade, que permitem que 

determinados objetos se movimentem pela tela de acordo com a inclinação do aparelho. 

A função de giroscópio, que lê o posicionamento do dispositivo em relação à força da 

gravidade, também é utilizada pela coleção Kidsbook. Com isso, inclinando-se o 

aparelho para os lados é possível compor uma cena maior do que a imagem que cabe 

no espaço físico da tela. (FIGURA 28).  

Apenas um dos livros tem, como regra, indicação explícita nas respectivas telas 

de qual ação o leitor deve fazer naquele momento: Pequenos Grandes Contos de 

Verdade, que sinaliza redundantemente: com bolas azuis em movimento, com narração 

e com texto escrito. Os demais não têm indicações ou têm sinalizações menos literais. 

Apenas dois livros têm telas de ajuda que explicam exatamente como funcionam os 

símbolos e recursos disponíveis. 

 

 
 

FIGURA 28 – O SÉTIMO GATO: UMA CENA MAIOR É REVELADA QUANDO SE INCLINA O 
DISPOSITIVO PARA OS LADOS (CAPTURAS DE TELA EM CELULAR) 
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Os livros Mãos Mágicas e Nautilus são os únicos que permitem que o leitor 

escolha diretamente a página da obra em que quer entrar. Em todos os demais é 

necessário passar pelas telas anteriores para chegar em uma tela específica. 

Cinco dos nove vencedores têm links para páginas da web, externas ao livro: 

alguns entram em páginas de avaliação e compra de apps, outros em página da editora 

ou do autor. 

Apenas dois livros, Mãos Mágicas e Chove Chuva, não foram atualizados em 

nenhum momento para ajustes, correções ou inclusão de informações, exibindo ainda a 

versão 1.0 no site de vendas65. Entre os motivos para atualizações presentes nos livros 

disponíveis no sistema iOS – cuja loja de vendas identifica todas as versões anteriores 

e a razão alegada para essas atualizações, estão: melhorias gerais; inclusão da 

informação sobre a classificação no Prêmio Jabuti; correção de erros (bugs); inclusão 

de outras línguas; inclusão de ficha catalográfica; correção de geometria de algumas 

telas em dispositivos menores; correção de funcionalidade de gravação de histórias; 

correções para compatibilidade com nova versão de sistema (iPhone 6); melhoria de 

estabilidade; inclusão de botão de mudança de idioma.  

A atualização é um fator chave no mercado de livros digitais interativos. Situações 

como o lançamento de um novo sistema operacional podem fazer com que obras 

passem a não funcionar mais da forma esperada. Em alguns casos, se a versão não for 

atualizada, o livro pode, inclusive, ser descontinuado, não podendo mais ser baixado 

nos sites de vendas. É o que ocorreu, por exemplo, com Meu Aplicativo de Folclore. 

Também Chove Chuva e Flicts deixaram de ser comercializados na loja do sistema 

Android. 

Quanto ao registro das obras na Agência Brasileira do ISBN, percebe-se que 

apenas duas obras não foram registradas: Via Láctea de Olavo Bilac (StoryMax) e 

Pequenos Grandes Contos de Verdade (Caixote), que concorreram nos dois primeiros 

anos, quando o registro ainda não era obrigatório para inscrição na respectiva categoria 

do Prêmio Jabuti66. 

No quesito “suporte”, dado que deve ser declarado pelo responsável pelo 

                                                        
65Não foi possível identificar se houve atualizações nos livros da Coleção Kidsbook Itaú Criança, no 
Facebook Canvas. 
66 Há dúvidas a respeito do registro do livro digital interativo Mãos Mágicas, que parece ter apenas 
replicado no livro-aplicativo a ficha catalográfica do livro impresso já existente, registrado com suporte: 
“papel – EPUB”, como se abordará na sequência. Flicts, por sua vez, teve o registro do ISBN feito 
apenas em 2015, após o que foi incluída a respectiva ficha catalográfica no aplicativo, na versão 1.0.2, 
de 8 de julho de 2015. 
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cadastro no ISBN, observa-se que, embora haja uma orientação específica para 

preenchimento daquele campo em documento disponível no site da Agência Brasileira 

do ISBN, cada livro traz uma informação distinta: “E-book - Aplicativo”; “E-book - APP”; 

“papel - EPUB”; “E-book”; “E-book - Canvas - Facebook”; “E-book - apk”; “Publicação 

digitalizada - outros”. Isso demonstra que ainda não há um padrão de registro absorvido 

pelo mercado, que permita a quem consulte a base de dados ter plena certeza de que 

se trata dessa ou daquela produção específica.  

Note-se que o termo “e-book” é genérico e refere-se a qualquer publicação 

editorial em meio digital, interativa ou não. “Publicação digitalizada - outros” é uma 

qualificação ainda mais genérica e remete a produção impressa que foi digitalizada (o 

que não é o caso do livro que assim foi registrado, Quanto Bumbum!, feito 

exclusivamente para o meio digital). A sigla “apk”, por sua vez, refere-se à expressão 

em inglês “Android Application Pack”, um arquivo instalador do aplicativo para o sistema 

operacional Android67. Portanto, faz referência a uma ferramenta específica de um único 

sistema, embora o livro a que se refere, Nautilus, também seja disponibilizado no sistema 

iOS68. 

No documento “Instruções para preenchimento do formulário de solicitação do 

ISBN”, disponível no site da Agência Brasileira do ISBN69 , são listadas, entre dez 

possibilidades de “tipo de suporte” em que a obra é editada, seis ligadas ao meio digital, 

assim definidas pelo documento: “Compact disk: disco compacto com capacidade de 

armazenar dados digitais”; “Disquete: disco removível de armazenamento fixo de 

dados”; “DVD: informações digitais com maior capacidade de armazenamento”; “E-book: 

uma publicação confeccionada digitalmente para poder ser comercializada por internet. 

Material de leitura digital elaborado para ser visualizado em diversos dispositivos 

eletrônicos”; “Internet: material de leitura digital que pode acessar em uma rede formada 

por interconexão de outras redes menores”; “Publicação digitalizada: material de leitura 

em formato digital que é resultado da digitalização dos livros impressos”. 

Ou seja, se tivessem observado as instruções contidas no documento, os 

responsáveis pelo registro dos livros vencedores do Jabuti Infantil Digital deveriam ter 

                                                        
67Comparativamente, é como se fosse um arquivo EXE instalado em um computador pessoal de mesa. 
Seu conteúdo deve ser interpretado como um programa por um sistema operacional. 
68Enquanto APK é um arquivo instalador do aplicativo para o sistema operacional Android, IPA é o 
arquivo instalador do app para o sistema iOS. 
69Disponível por meio do link: http://www.isbn.bn.br/website/solicitacao-de-numero-isbn. Acesso em: 1 
jun. 2018. 
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informado como suporte apenas “e-book”. Mesmo havendo diferentes formatos de livros 

digitais - um livro-aplicativo com recursos de interação e diferentes tipos de linguagem 

difere-se de um e-book sem elementos interativos, por exemplo -, segundo as opções 

contidas no documento, todos seriam catalogados como e-books. Assim, 

exemplificativamente, se houvesse opção do mesmo título em EPUB e em aplicativo, 

não seria possível saber a qual edição o registro se referiria.  

É possível ter ideia desse problema, verificando o registro do livro Mãos mágicas, 

que gera dúvidas sobre a edição a que se refere. Na loja de vendas, o copyright da 

publicação que recebeu o Jabuti é de 2015 (ano em que o livro deveria necessariamente 

ter sido publicado, para que pudesse concorrer ao prêmio de 2016). No próprio app-

book, no entanto, a ficha catalográfica inclusa na tela de créditos (FIGURA 29) faz 

referência a ISBN de edição registrada em 2013 (978-85-8205-138-2), cujo suporte 

informado na base de dados da Agência Brasileira é paradoxal: "papel - eBook" (FIGURA 

30). Há, ainda, outro registro de produção digital do título na Agência Brasileira do ISBN, 

também de 2013, informando como suporte: “E-book/ e-pub” (978-85-8205-137-5). 

A versão interativa dessa obra pode ter sido publicada em 2015 e não ter sido 

registrada no ISBN, porque ainda não havia a obrigatoriedade de ficha catalográfica e 

ISBN para inscrição na categoria Infantil Digital do Jabuti. No entanto, chama a atenção 

que o livro digital classificado faça referência ao ISBN registrado em 2013 e, ainda, que 

tenha como suporte informado: “papel - e-Book”. 
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FIGURA 29 – TELA DE CRÉDITOS DE MÃOS MÁGICAS, COM A FICHA CATALOGRÁFICA 
(CAPTURA DE TELA) 

 

 
 

FIGURA 30 – REPRODUÇÃO DA PÁGINA DE CONSULTA AO ISBN DO LIVRO (CAPTURA DE TELA) 
 

De outro modo, O Cabelo da Menina não deixa dúvidas. O livro também foi 

editado em formato “e-book de layout fluido”, no ano de 2017, pela editora SESI-SP. 

Essa edição recebeu ISBN número 978-85-504-0555-1, diferente do registro recebido 

pelo livro em Facebook Canvas: 978-85-94112-02-6, o que deixa claro a qual tipo de 

edição cada registro se refere70. O mesmo ocorre com Flicts, que tem versões em EPUB 

(como a comemorativa de 40 anos, com ISBN número 978-85-06-06408-5) e a versão 

                                                        
70Ressalte-se que, nesse caso, um registro foi feito pela editora SESI-SP e, o outro, pela agência Africa. 
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em aplicativo registradas com diferentes números e suportes. 

O tamanho dos livros vencedores, entendendo-se aqui como o número total de 

telas ou cenas, também varia bastante. A grande maioria não chega a 25 telas - dos 13 

livros, dez têm entre 10 e 23 telas/cenas -, mas há produções com 35 (Flicts), 42 

(Pequenos Grandes Contos de Verdade) e até 170 telas (Nautilus).  

Os livros (exceto os da coleção Kidsbook, disponível em site próprio) são 

registrados nas lojas de venda de aplicativos nas categorias: “Educação”; “Livros e 

Referências”; “Ensino”; “Livros”; ou “Educação e Faz de Conta”. A maioria não tem 

classificação de idade ou é sinalizada como indicada para crianças acima de quatro anos 

(4+). Apenas o livro Nautilus, na loja para iOS, é classificado para crianças de nove anos 

ou mais, por conter “violência infrequente/moderada em desenhos animados e fantasia” 

(App Store, 2018). 

Para se ter uma ideia da diferença de custos entre um livro digital como os 

analisados e a respectiva “versão” impressa (quando havia), optou-se por selecionar os 

livros não gratuitos cujas “versões” fossem mais similares, “mimetizando” de certa forma 

(embora com mais recursos) a edição anterior em papel. Para esse comparativo, utilizou-

se o valor efetivamente pago pela pesquisadora para aquisição do livro impresso, em 

abril de 2018. Mãos Mágicas, disponível na loja do sistema iOS por R$ 6,90, foi adquirido 

por R$ 20,60, pelo site da Amazon. O livro digital, portanto, custava 33% do valor do livro 

físico. Chove Chuva foi comprado por R$ 32,50 pelo site da editora, enquanto o livro 

digital custava R$ 12 na loja GooglePlay, 36,9% do valor do livro em papel. O livro-

aplicativo Flicts, por sua vez, cuja versão impressa foi comprada a R$39,42 em um 

marketplace hospedado na Amazon, custava 25% do valor da obra em papel (R$ 9,90 

na App Store). Ou seja, em média, os livros interativos custavam 31,6% do valor de seus 

similares impressos. 

É importante observar que esses percentuais não devem ser considerados 

absolutos, no contexto de livre mercado em que se vive no Brasil, onde diferentes preços 

podem ser praticados. No entanto, servem para confirmar que o valor dos livros digitais 

- mesmo os interativos, que demandam maior investimento em produção do que os 

digitais com menos recursos - é muito menor do que o valor de seus “equivalentes” de 

papel. 

A popularidade dos livros interativos, como se abordará no capítulo em que se 

discute o mercado de livros digitais, é de difícil medição a partir dos dados disponíveis 

nas lojas de vendas (as editoras, por sua vez, também evitam dar detalhes de números). 
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A página de venda dos livros interativos no sistema iOS (App Store) não traz nenhuma 

informação sobre o número de vezes que os títulos foram baixados. A loja do sistema 

Android mostra dados imprecisos, como “10+” (ou seja, acima de dez livros baixados, 

como era o caso de Chove Chuva ou Via Láctea), 50+ (caso de Meu Aplicativo de 

Folclore e Flicts) ou 100+ (Nautilus e Quanto Bumbum! 71 ). De qualquer forma, 

observando esses dados, as vendas e, por consequência, o público desses livros, 

parecem ser ainda muito restritos72.  

 

2.4 OS GRANDES VENCEDORES 

 

Com o intuito de explorar mais profundamente algumas das obras que se 

destacaram no Prêmio Jabuti, no momento histórico que se estuda, passa-se agora a 

abordar os livros classificados em primeiro lugar: Meu Aplicativo de Folclore, Pequenos 

Grandes Contos de Verdade e Entre Sonhos e Dragões, um dos livros premiados da 

coleção Kidsbook Itaú Criança. 

 

2.4.1 Meu Aplicativo de Folclore 

 

Como se abordou no item 2.2.1.1, Meu Aplicativo de Folclore foi o primeiro livro 

infantil digital a garantir o primeiro lugar do Jabuti, no ano de implantação da categoria, 

em 2015. 

A obra permite fruir diversas linguagens, pois associa ao texto escrito imagens 

estáticas ou com animações, música e sons de ambientação, áudios gravados pelo 

próprio leitor e outras atividades lúdicas, como colorir ou ligar partes de ditados, 

explorando diversas possibilidades do universo multimidiático. A oralidade e a 

musicalidade brasileira têm grande relevância nessa produção. 

Ao contrário dos outros dois grandes vencedores (de 2016 e 2017), o livro-

aplicativo traz conteúdos que não são organizados em uma sequência pré-definida. O 

leitor efetivamente navega pelo livro, sem compromisso de chegar a um ponto 

específico, escolhendo entre seções que trazem diferentes manifestações do folclore e 

                                                        
71Dados de downloads de Via Láctea, Nautilus e Quanto Bumbum! verificados em 2 de junho de 2018. 
Dados de Meu Aplicativo de Folclore, Flicts e Chove Chuva verificados em 2017. Em junho de 2018 
esses títulos não estavam mais disponíveis no Google Play. 
72 A análise comparativa entre os livros foi feita a partir de tabelas construídas especificamente para 
este fim, disponíveis em recurso digital, nos Apêndices A e B desta dissertação. 
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da cultura popular nacional: Trava-Línguas, Parlendas, Ditados, Adivinhas, Contos e 

Bestiário, ao embalo de música brasileira, da cadência da tradição oral e de ilustrações 

que, em muitas situações, lembram importante referência da cultura popular nordestina. 

O tema da cultura popular – folclore; a valorização da experiência oral – com a 

possibilidade ouvir a narração e também do recurso de interatividade que permite gravar 

o próprio áudio –; bem como várias das imagens do livro Meu Aplicativo de Folclore 

recordam, sobretudo, a estética do cordel, manifestação artística da cultura popular 

nordestina, composta por narrativas feitas em versos e impressas em folhetos de papel, 

em geral expostas dependuradas em barbante. Assim Silvio Profirio da Silva (2010) 

explica a literatura de cordel: 

 

Entre as diferentes manifestações culturais e históricas da região nordestina, 
está a literatura de cordel, que propaga os aspectos folclóricos, na medida em 
que expõe diversos costumes, personagens (sejam eles imaginários ou reais), 
crenças, fábulas, histórias e tradições. E, para tanto, se utiliza de uma linguagem 
variada. Em alguns casos, utilizando-se do humor e da sátira, para expor seus 
objetivos. Isto é, para abordar diversas temáticas do cotidiano das pessoas.  
A literatura de cordel consiste numa poesia de caráter popular, que 
originalmente era realizada apenas oralmente. Cantados em feiras ou em sítios 
tinham o texto parado para aguçar a curiosidade dos ouvintes e compradores – 
estratégia de marketing (LINHARES, 2006, p. 1). Contudo, após alguns anos, 
ela passou a ser realizada de forma escrita ou impressa em folhetos. Seus 
folhetos eram impressos em tipografias artesanais, por meio de papel jornal. 
Seus versos escritos em rimas e algumas vezes com ilustrações na capa, que 
podiam ser fotos de artistas da época ou então xilogravuras. Esses folhetos 
eram pendurados em cordões (cordéis) e vendidos nas feiras de diversas 
cidades. A partir da década de 70, esses folhetos ficaram sendo conhecidos 
como literatura de cordel (DA SILVA et al, 2010, p. 309 e 310). 

 

O cordel tem forte relação com a oralidade, característica presente em todas as 

telas do livro-aplicativo Meu Aplicativo de Folclore, exceto na que traz as imagens para 

colorir, que não tem narração sobre o texto escrito, apenas música de fundo.  

Além das narrações e da possibilidade de gravação de áudios, muitos dos textos 

apresentados também se utilizam de ritmo e rimas, elementos usados no cordel 

tradicional (CONCEIÇÃO; GOMES, 2016, p. 98), também presentes nas adivinhas, 

trava-línguas e parlendas do livro. 

As imagens do livro-aplicativo (grande parte delas), no entanto, são o que mais 

reforça sua semelhança estética com a cultura popular nordestina, porque lembram a 

xilogravura, técnica muito utilizada nas narrativas de cordel. Embora a maioria das 

ilustrações seja colorida, há predominância da cor preta em muitas imagens – e seu 

fundo (das imagens e da tela) lembra textura de papel (reciclado). Além disso, em muitas 
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delas há detalhes “vazados”, que se assemelham ao resultado visual provocado pelos 

sulcos feitos na madeira da xilogravura. Como esses sulcos não recebem tinta, que fica 

depositada apenas no alto-relevo da madeira, na impressão em papel, eles formam 

áreas em branco. No caso do app-book, esses sulcos são, muitas vezes, coloridos por 

tons diferentes do preto, como no caso das imagens do menu (já apresentado na capa 

e no menu superior, nas FIGURAS 1 e 2).  

Sobre a xilogravura no cordel, conta Irene Gloe Dizioli (2009): 

  

A literatura de cordel aponta para um mundo fantástico, pois, além do texto 
verbal, traz em seu bojo uma das mais interessantes expressões da arte 
brasileira, a arte da xilogravura, processo artesanal de ilustração com arte e 
técnica, inseridas nas capas dos folhetos. 
[...] Assim, gravuras que representam monstros, diabos, demônios, dragões, 
touros misteriosos, serpentes de várias cabeças, bois, aves, enfim, animais 
diversos, vaqueiros, santos e assassinos, cantadores, cangaceiros, são 
talhadas pelos xilógrafos e transformadas em capas dos folhetos. 
[...] A xilogravura se estabeleceu como ilustração das capas dos cordéis antes 
das clicherias, por meio de mão-de-obra, criativa e habilidosa do artista, que 
passou a cortar tacos de madeira maleável, fácil de talhar (DIZIOLI, 2009, p. 54 
- 56). 
 

A própria tela inicial do livro-aplicativo já remete à cultura nordestina, tendo em 

seu centro um sertanejo a cavalo. O livro, assim, apesar de se utilizar de textos e 

ilustrações já presentes em produções impressas, promove uma atualização tecnológica 

do tema folclore, trazendo, em seu bojo, nuances estéticas da literatura de cordel e da 

cultura nordestina. 

Passa-se aqui a explorar as diversas seções do livro, relatando a experiência de 

leitura que se pode vivenciar: 

Na sessão Bestiário, são apresentadas seis figuras do folclore brasileiro (FIGURA 

31). Clicando numa espécie de “figurinha” em preto e branco do Lobisomem, Boiuna, 

Curupira, Mãozinha-Preta, Mula Sem Cabeça ou de Domingos Pinto Colchão, o usuário 

pode ler sobre as características dessa figura folclórica. Há sempre o mesmo fundo 

musical, instrumental, independentemente do desenho, que pode ser silenciado na 

página inicial da seção ou nas páginas internas. 
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FIGURA 31 – BESTIÁRIO: PERSONAGENS FOLCLÓRICOS PARA CONHECER E COLORIR 
(CAPTURA DE TELA) 

 

Quando o leitor toca em uma das imagens, abre-se uma tela com a figura, agora 

maior, e a explicação sobre ela (FIGURA 32). Por exemplo: 

 

LOBISOMEM 
Filho que nasce depois de sete filhas vira lobisomem. Aparece de noite nas 
encruzilhadas e cemitérios. Às vezes ataca, mordendo as pessoas. Uiva para a 
lua e aprecia comer cocô de galinha. 

 

Abaixo da imagem há um ícone com pincel e a palavra “Colorir”. Clicando ali, 

aparece uma paleta de dez cores e as opções “Apagar Tudo” e “Salvar” (neste caso, a 

imagem é salva no arquivo de fotos do tablet). Clicando em uma cor, o leitor pode 

deslizar o dedo sobre o desenho e pintá-lo da forma como preferir, trocando de cor 

quando desejar. Lateralmente, ficam disponíveis imagens em tamanho menor de todas 

as demais opções de personagens a colorir. 
 

 
 

FIGURA 32 – EXPLICAÇÃO SOBRE O LOBISOMEM, COM ÍCONE PARA COLORIR E, AO LADO, 
TELA COM A MESMA FIGURA SENDO COLORIDA (CAPTURA DE TELA) 
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A atividade de pintura, após as informações sobre a figura escolhida, é uma ação 

complementar, lúdica e funcional. A música calma, nessa atividade, torna a experiência 

relaxante e tranquilizadora. 

Nos Contos, o app-book apresenta dois textos: “Dois cegos briguentos: versão de 

uma anedota popular” e “O filho da filha do bicho-preguiça”. Nos dois contos, mostra-se 

do lado esquerdo da tela uma ilustração em preto e branco, similar aos desenhos de 

cordel. Do lado direito da tela vem o texto, que pode ser lido até o fim mediante o uso de 

uma barra de rolagem lateral. A narração, que tem trechos com música e efeitos sonoros, 

só é feita se o leitor clicar na flecha de “play”, localizada próximo ao canto inferior 

esquerdo, ao lado da qual também está o botão com o quadrado, que sinaliza o comando 

“parar”. Essa narração, em voz feminina, pode ser silenciada, mas, ao contrário do texto 

escrito, não se pode adiantar ou voltar em um ponto específico. 

O primeiro conto é a versão de Ricardo Azevedo de uma anedota popular, que 

conta a história de dois cegos que cantam e tocam na rua em busca de trocados e que 

brigam todos os dias (FIGURA 33). Até que um passante resolve fazer uma brincadeira 

com eles, dizendo que tinha deixado vinte reais para serem divididos entre os dois. Como 

um achava que o dinheiro estava com o outro, ambos queriam a sua parte e um não 

entregava o dinheiro para o companheiro, porque de fato nenhum dos dois o tinha, 

brigaram feio, xingando-se e arremessando os instrumentos musicais um contra o outro. 

O mesmo passante piorou ainda a situação, dizendo: “[...] Com a faca não!”. E os dois 

cegos saíram correndo e gritando, cada qual para um lado. 

 

 
 

FIGURA 33 – CONTO “DOIS CEGOS BRIGUENTOS”, LEITURA PELA BARRA DE ROLAGEM 
(CAPTURA DE TELA) 
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O outro conto, “O filho da filha do bicho-preguiça”, traz a história da gravidez da 

preguiça fêmea (FIGURA 34). Ela descobre estar grávida e comunica a suspeita ao pai, 

dizendo que acha que vai parir logo. O pai bicho-preguiça, tempos depois, desce da 

árvore e, mais tarde, sai devagar em busca da parteira. Depois de muito andar, naquela 

baixa velocidade, chega à casa da preguiça parteira, chama-a e diz que o assunto é 

urgente. Dias depois, ela abre a porta devagar e pede calma ao pai. Corre o tempo e 

mais tarde os dois partem. Quando, enfim, chegam ao destino, escutam a barulheira 

“dos filhos do filho da filha do bicho-preguiça”, os bisnetos do preguiça, que brincavam 

devagarinho no terreiro. 

As duas histórias prendem a atenção do leitor e a qualidade do recurso da 

narração e da sonoplastia (opcionais) amplia a experiência de leitura.  

 

 
 

FIGURA 34 – “O FILHO DA FILHA DO BICHO-PREGUIÇA”: CONTOS TÊM OPÇÃO DE NARRAÇÃO 
EM ÁUDIO (CAPTURA DE TELA) 

 

Na sessão Trava-Línguas, são apresentados, cada um a seu tempo, seis textos 

que brincam com a sonoridade e o ritmo das palavras, convidando o leitor a recitá-los 

sem confundir a pronúncia (eles começam com os seguintes versos: Quem cara paca 

compra; Quando digo Digo; Pedro tem o peito preto; Se a aranha arranha a rã; Não tem 

truque, troque o trinco; A sabiá não sabia que o sábio sabia).  

Cada trava-línguas que aparece escrito é ilustrado por uma imagem animada 

(detalhes que se movimentam, como uma etiqueta no pescoço da paca e a piscada de 

olho do animal, em “Quem cara paca compra...”; ou o movimento dos braços e da cabeça 
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do homem, em “Pedro tem o peito preto...”). Ali, as ilustrações têm cor e traços mais 

finos, distanciando-se da estética do cordel. 

Clicando no ícone de “play”, o leitor pode ouvir o narrador primeiro recitar e, na 

sequência, cantar o trava-línguas, sempre ao som de um ritmo musical brasileiro. 

Também pode acompanhar a narração pelo texto escrito, com a ajuda de uma marcação 

amarela que aparece sobre a palavra que está sendo pronunciada no momento. O leitor 

pode pausar a fala ritmada ou ouvi-la novamente, clicando no mesmo ícone de “play” ou 

no ícone ao lado (com o símbolo de “atualizar”). Também é possível gravar o áudio da 

própria leitura do trava-línguas, clicando na imagem de um rádio, onde se lê: “Rádio 

Trava-Línguas”. Dá-se inicialmente um nome à gravação, para que seja salva e possa 

ser ouvida outras vezes. Essa funcionalidade, no entanto, não estava plenamente ativa 

em 2017. Nas vezes em que se tentou fazer a gravação, em 2017 e 2018, o nome que 

se dava ao áudio era registrado, mas já não era possível escutar a gravação feita. 

Como em todas as áreas do aplicativo, na sessão Trava-Línguas, o leitor pode 

silenciar o áudio e fazer apenas a leitura do conteúdo, sem narração ou som, clicando 

no ícone de nota musical, no canto superior direito da tela. Tocando em flechas 

posicionadas na parte debaixo da tela, o leitor pode ir para o próximo trava-línguas ou 

voltar ao anterior. 

A experiência de acompanhar o ritmo e pronunciar as palavras é desafiadora para 

o usuário, embora a marcação em amarelo, como uma caneta marca-textos sobre as 

palavras, ajude muito no processo. As músicas que acompanham os textos, sempre 

alegres e ritmadas, completam a agradável experiência de leitura e fruição desse 

conteúdo.   
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FIGURA 35 – IMPRESSÕES DE TELAS EM MOMENTOS DIFERENTES DOS SEIS TRAVA-LÍNGUAS. 
 

Na área Parlendas, são disponibilizados quatro desses textos com ritmo e, em 

geral, rimas (assim iniciados: “Batalhão, lhão, lhão”; “Hoje é sábado”; “Um dois, feijão 

com arroz”; “Quem foi a Cotia”), musicados de forma sempre bem marcada. 

Diferentemente do que ocorre na sessão Trava-Línguas, um único verso aparece escrito 

por vez, conforme a música é cantada, e não há opção de se fazer gravação com a 

própria voz. Cada verso traz uma ilustração animada (a cotia, por exemplo, pisca; do 

touro, de “Hoje é sábado”, cai uma lágrima). Novamente, é necessário tocar no ícone de 

“play” para que a parlenda seja cantada (ela é cantada uma vez e repetida) e acionar o 

botão de “pause” para que seja interrompida em algum momento. A lógica do grifo em 

amarelo permanece para destacar a palavra que está sendo pronunciada/cantada, 

assim como as flechas para acessar a parlenda posterior ou anterior e o ícone de nota 

musical, para silenciar o som (FIGURA 36). A experiência de leitura é semelhante à dos 

trava-línguas. 
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FIGURA 36 – IMPRESSÕES DE TELAS DA PARLENDA “QUEM FOI A COTIA”. 
 

Na sessão Ditados, sob o título “Monte os ditados e saiba mais sobre o seu 

significado”, o leitor se depara com imagens de dez peças de encaixe, cinco de cada 

lado, contendo um desenho em cada peça e a frase inicial ou final de um ditado. Os 

desenhos são imagens literais do que o texto de cada peça diz. Quando o leitor toca 

com o dedo em uma peça e a arrasta para perto da correspondente, do lado oposto, elas 

se juntam, com a emissão de um som específico, e abre-se, por cima da tela – esta 

agora com imagens opacas – uma caixa de texto menor, de fundo marrom, com a 

explicação do ditado respectivo. Por exemplo, quando se encaixa a peça que tem as 

palavras: “Por fora, bela viola” (e que tem uma viola decorada como ilustração) à peça 

onde está escrito “Por dentro, pão bolorento” (onde aparece uma mão segurando um 

pão), a tela debaixo fica opaca e abre-se uma caixa de texto marrom, com o seguinte 

texto escrito em letras brancas: 
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Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento 
Esse provérbio também pode ser dito com outras palavras como “quem vê cara 
não vê coração” ou “laranja madura na beira da estrada ou é azeda ou tem 
marimbondo”. Tudo isso porque às vezes as aparências enganam a gente. Uma 
cobra coral pode ser linda de ver, mas às vezes é peçonhenta e perigosa. Uma 
pessoa surge muito simpática e elegante, mas pode ser falsa e mentirosa. Uma 
linda casa pode estar infestada de cupim. Um bolo de chocolate pode ter a cara 
mais saborosa do mundo, mas e se o creme lá dentro estiver podre e cheio de 
moscas e baratas mortas? É por isso que o povo diz, “por fora bela viola, por 
dentro...”. 

 

Para voltar à tela de base, é necessário clicar no “x”, na parte superior, do lado 

direito da caixa de texto. Se o leitor arrasta uma peça que não corresponde ao ditado, 

ouve-se um som característico de erro e a peça retorna ao lugar onde estava. Abaixo, 

figuras que demonstram a sequência de encaixe do ditado: “Macaco velho não bota a 

mão em cumbuca”. 

 

 
 

FIGURA 37 – TELA DE DITADOS, COM PEÇAS PARA LIGAR (CAPTURA DE TELA) 
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FIGURA 38 – ENCAIXE DE UM DOS DITADOS (CAPTURA DE TELA) 
 

 
 

FIGURA 39 – TEXTO EXPLICATIVO PARA O DITADO CORRETAMENTE MONTADO (CAPTURA DE 
TELA) 

 

Novamente, aqui, existe uma atividade lúdica vinculada a um texto informativo, 

sempre escrito de forma clara e bem-humorada.  

Na sessão Adivinhas, por sua vez, aparecem seis ilustrações: um saci, uma 

cabeça humana, um esqueleto, um inseto esverdeado, uma cabeça de monstro e duas 

crianças orientais. Quando o leitor toca em uma das imagens, abre-se um quadro verde 

com uma adivinha, que sempre começa com a pergunta: “O que é, o que é?”. Por 

exemplo, clicando-se na imagem do saci, aparece a seguinte questão:  
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O que é, o que é:  
tem cinturinha fina 
tem a perninha alongada 
mas quando toca a corneta 
leva tapa e bofetada? 

 

As perguntas são narradas, cada qual, com uma voz diferente (femininas ou 

masculinas), ao que se segue um barulho de tempo sendo contado (tique-taque). 

Quando o leitor clica no quadro verde, ele gira e aparece a resposta: no caso, “o 

pernilongo”. Para seguir, é necessário clicar no x para fechar o quadro ou tocar em 

qualquer outra figura. Se isso não é feito, o aplicativo fica parado no ponto em que o 

leitor o deixou (FIGURA 40). 

 

 
 

FIGURA 40 – SEQUÊNCIA DE UMA DAS ADIVINHAS (CAPTURAS DE TELA) 
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Na tela inicial (FIGURA1), o app-book mostra, ao centro, um sertanejo 

cavalgando, sob o céu azul e sobre um solo verdejante. A imagem do cavalo tem 

movimento; vai para um lado e para outro, como um balanço, enquanto pulsam alguns 

detalhes como um coração e algumas estrelas. Pequenos pedaços de uma cortina 

vermelha aparecem nos cantos superiores, como se a cena se passasse em um teatro. 

Distribuídas simetricamente de cada um dos lados da figura do sertanejo, aparecem seis 

imagens que dão acesso às diversas seções do livro: uma cobra amarela para Adivinhas, 

um monstro para Bestiário, uma árvore com frutos para Contos, um galo para Ditados, 

um pássaro para Trava-Línguas e uma borboleta para Parlendas. 

A partir de qualquer tela interna é possível acessar dois diferentes menus, 

horizontais, tocando em flechas localizadas nas áreas centrais superior e inferior da tela. 

No menu de cima – cuja cor de fundo muda, conforme a sessão em que o leitor está no 

momento –, aparece o nome do livro e as palavras que designam cada seção, 

acompanhadas por uma imagem (as mesmas figuras do menu da tela inicial: cobra, 

monstro, árvore, galo, pássaro e borboleta).  

No menu inferior, sempre com fundo marrom e imagens vazadas na cor branca, 

aparecem os dizeres: “Home”, com a imagem de uma casa; “Brincadeiras”, com a 

imagem de um dado; “Ricardo Azevedo”, com uma cabeça masculina; “Ajuda”, com uma 

interrogação; e “Créditos”, acompanhado de uma estrela. Em “Brincadeiras” (FIGURA 

41), são reunidas as opções com maior interação ou caráter de jogo: “Rádio Trava-

Línguas”, com o ícone do rádio e que leva para a sessão Trava-Línguas; “Colorir”, que 

mostra uma tela de pintura sobre um cavalete e leva para os desenhos de figuras 

folclóricas que podem ser coloridos; e “Ditados”, ilustrado pela cabeça de um homem, 

de cuja boca sai um balão de fala. Esse desenho leva o leitor à atividade que permite 

montar o quebra-cabeça de ditados populares, já referido. 

A opção “Ricardo Azevedo” leva o leitor à biografia do autor, acompanhada por 

uma fotografia. O texto pode ser lido na íntegra da mesma forma como nos “Contos”, 

por meio da barra de rolagem na lateral direita da tela. O texto tem hiperlink que deveria 

levar para poemas feitos e musicados pelo próprio autor (www.atica.com.br/autores/ 

ricardoazevedo), mas que, em 2017 e 2018, dá acesso à página inicial das editoras Ática 

e Scipione (www.aticascipione.com.br). Na biografia, também há um hiperlink para o site 

de Ricardo Azevedo (www.ricardoazevedo.com.br).  
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FIGURA 41 – A CAPA, TELA SUPERIOR À ESQUERDA, MOSTRA AS SEÇÕES. INTERNAMENTE, 
UM CLIQUE EM FLECHAS ABRE A QUALQUER TEMPO OS MENUS INTERNOS, SUPERIOR OU 

INFERIOR. NA TELA INFERIOR, À DIREITA, O MENU INTERNO, APENAS COM AS BRINCADEIRAS 
(CAPTURAS DE TELAS) 

 

Apresentando-se como um almanaque, Meu Aplicativo de Folclore reúne textos 

informativos e ficcionais. Preocupa-se em trazer, de maneira lúdica, conhecimentos 

sobre as figuras do folclore brasileiro e outras referências da cultura popular, em 

detrimento de desenvolver uma única narrativa literária. As interações funcionais e a 

navegabilidade facilitam a fruição da obra. Como não se trata de uma obra narrativa 

sequencial, o livro-aplicativo se beneficia diretamente da estética digital, que permite 

uma leitura mais fluida e ramificada. Por meio de links, ou do chamado hipertexto, é 

possível interligar conteúdos de maneira rápida e não linear, dando ao leitor a 

possibilidade de escolher para onde seguir na leitura. A interseção da narrativa com o 

jogo também pode ser observada no livro, que aproveita o fato de muitas crianças de 

hoje terem familiaridade com os jogos eletrônicos, para introduzir na obra elementos de 

jogos e atividades lúdicas, como na montagem dos ditados e na brincadeira de colorir 

as criaturas do folclore brasileiro. A opção, sempre presente, de silenciar o áudio, dá 

liberdade ao usuário que prefere fazer sua própria leitura. Outra contribuição do áudio 

está na possibilidade de gravar a própria voz, presente na seção “Trava-Línguas”. Ali o 
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leitor se sente realmente parte da história, tendo papel de protagonista inclusive na 

narração, participando da proposta de forma divertida e lúdica. A atenção à oralidade e 

a estética das imagens remetem frequentemente à cultura nordestina e em especial ao 

cordel e suas xilogravuras. 

Como se verá no Capítulo 3, o próprio autor não considera esse trabalho como 

livro digital e sim como um aplicativo com atividades (AZEVEDO, 2018, entrevista por e-

mail, disponível no Apêndice E). No entanto, pode-se afirmar que é uma produção 

literária digital de alta qualidade, que explora muito bem os recursos do meio em que se 

desenvolve.  

 

2.4.2 Pequenos Grandes Contos de Verdade  

 

Pequenos Grandes Contos de Verdade, de Oamul Lu e Isabel Malzoni, primeiro 

lugar na categoria Infantil Digital do Prêmio Jabuti no ano de 2016, é composto por três 

contos, que utilizam a mesma lógica e os mesmos recursos técnicos e estéticos: “A 

Árvore do Urso”, “Feliz Natal” e “Bem Agasalhados”. Assim como Meu Aplicativo de 

Folclore, o livro foi desenvolvido apenas para o sistema iOS, mas pode ser baixado tanto 

em iPads como em iPhones, enquanto o primeiro só pode ser lido nos tablets iOS. 

Utiliza-se sonoplastia e trilha sonora instrumental originais, texto e narração em 

duas línguas, recursos interativos como gravação de áudio, pequenos “jogos” internos à 

história, e cenas com animações complexas, feitas a partir de sequências de desenhos 

em aquarela, recursos que fazem com que o livro seja um aplicativo extremamente 

“pesado”, ocupando bastante memória do dispositivo. Entre os vencedores do Jabuti é 

o livro que tem o maior tamanho, 484 megabytes73. A estética visual é limpa, com uma 

paleta de cores suaves e foscas. 

O leitor decide se quer ler por conta própria, escolhendo no menu de cada história 

o link: “Eu leio sozinho”, ou optar pela narração oral, no link: “Leia para mim”. Escolhendo 

o link “Leitura especial”, a criança ou adulto leitor pode gravar as histórias em áudio e, 

depois, ouvir sua própria narração; uma das mais interessantes possibilidades de 

interação desse livro-aplicativo. 

                                                        
73Chove Chuva é o menor, com 35 megabytes (somente para o sistema Android). O segundo maior 
(em termos de espaço necessário) é Nautilus, com 185,6 MB no sistema iOS, e o terceiro, Quanto 
Bumbum!, da mesma editora de Pequenos Grandes Contos de Verdade, com 167,5 MB na versão iOS. 
Não se contabiliza aqui o tamanho dos livros da Coleção Kidsbook Itaú Criança, feito em Facebook 
Canvas, por não haver informação disponível. 
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As histórias se desenvolvem a partir de textos que variam de duas a quatro linhas 

por tela, seguidas por cenas dinâmicas, com animações contínuas. As telas de texto têm 

cada qual uma cor de fundo diferente, que também predomina nas cenas com animação.  

As três histórias, segundo os autores, são baseadas em fatos reais, por isso a 

inclusão da expressão “de verdade” no nome do livro74. Todas solicitam a participação 

do leitor para que ajude os personagens a solucionar problemas, para que a narrativa 

possa prosseguir. 

“A árvore do urso” conta a história de uma criança que decide acabar com a 

tristeza de um urso que vive no zoológico. As interações da história levam o leitor a 

auxiliar o menino. Para resolver o problema, ele executa diversas ações para conseguir 

dinheiro e comprar uma árvore que, plantada no recinto do animal, deixa o urso mais 

feliz.  

“Bem agasalhados” apresenta a história de pinguins que foram vítimas do 

vazamento de petróleo de um navio, na Nova Zelândia. Aderindo à pele das aves, o 

produto prejudicava a proteção dos animais contra o frio e eles adoeciam. O leitor ajuda 

a salvar os pinguins, acionando o veterinário e ajudando uma equipe a limpar os animais, 

esfregando-os com movimentos dos dedos na tela (FIGURA 42). Então, uma das 

veterinárias tem uma ideia: tricotar casacos de lã para mantê-los aquecidos, até que se 

recuperem. A ideia se espalha, e pessoas de diversas partes do mundo passam a 

produzir as roupas para enviá-las aos pinguins, que, então, são salvos e desfilam bem 

vestidos. 

                                                        
74Um dos contos, “Feliz Natal”, é inspirado na história de um menino de seis anos que foi, inclusive, 
relatada no jornal inglês Daily Mail, em publicação de 20 de dezembro de 2011, disponível on-line em: 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2076172/First-Santa-friendly-chimney-Leo-Park-6-sees-
Christmas-dreams-come-true.html#ixzz1hPuN4Gju. A história é contada no próprio site da editora: 
http://www.editoracaixote.com.br/blog/historia-real-pequenos-contos-de-verdade/. Acessos em: 16 
nov. 2018. 
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FIGURA 42 – INTERAÇÃO É ORIENTADA POR ÁUDIO E TEXTO (CAPTURA DE TELA) 
 

No conto “Feliz Natal”, uma família compra uma casa nova, grande e bonita, mas 

com a chaminé pequena demais para o Papai Noel entrar com os presentes. O filho fica 

muito preocupado com esse problema e, com a ajuda da mãe, escreve uma carta para 

o construtor. O profissional resolve o problema, refazendo a chaminé e possibilitando 

que o menino receba a visita de Noel e tenha um Natal feliz. O leitor ajuda no processo 

aumentando a chaminé, afastando os dedos, em movimento de pinça, sobre a imagem. 

Também auxilia o menino a enviar a carta para o construtor, deslizando o dedo da 

esquerda para a direita e fazendo com que a carta chegue primeiro à caixa de correio e, 

depois, ao destinatário. 

Nas três histórias, não existem muitos momentos de interação e quase todos eles 

estão atrelados à perspectiva da solidariedade: o leitor ajuda o personagem principal a 

ajudar outro personagem. Segundo a editora:  

 

A nossa intenção, desde o início, era usar as possibilidades do digital para contar 
as histórias de um jeito ainda mais encantador e engajar as crianças. Então 
fomos criando interatividades ao longo do texto para que os leitores fizessem 
parte do desenrolar da narrativa e pudessem ainda ajudar os personagens em 
suas jornadas. Mas atentamos muito para não criar interatividades 
desnecessárias ou excessivas porque a história era o mais importante, e não os 
botões (MALZONI, 2016). 
 

Nas três narrativas, os personagens comunicam-se por meio de sons ou de 

balões de fala em que aparecem apenas imagens. A comunicação também é feita de 

maneira não verbal, através de gestos como acenos, o ato de coçar a cabeça para 
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pensar, a noção de “ter uma ideia” demonstrada pelo movimento com o dedo em riste e 

o aparecimento de uma lâmpada ao lado da cabeça, por exemplo.   

Nos momentos de interação, o livro convoca o leitor a fazer alguma ação, 

orientando-o por meio de textos escritos e áudios explicativos. Esse áudio (com texto 

idêntico ao da orientação por escrito) existe mesmo na versão em que a história não é 

narrada oralmente (“Eu leio sozinho”). O usuário também é orientado a fazer 

determinados movimentos por indicação de um círculo azul, que pulsa ou se movimenta 

no sentido em que o leitor deve deslizar os dedos (FIGURA 43).  

 

 
 

FIGURA 43 – CÍRCULOS AZUIS TAMBÉM ORIENTAM A AÇÃO DO LEITOR. A CARTA DEVE 
CHEGAR ATÉ A CAIXA POSTAL E, DEPOIS, ATÉ O CONSTRUTOR (CAPTURA DE TELA) 

 

Para não deixar este trabalho maior do que o desejado, optou-se por analisar 

mais detalhadamente apenas um dos três contos: “A árvore do urso”, o que se fará a 

seguir. 
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FIGURA 44 – MENU INTERNO DO CONTO “A ÁRVORE DO URSO”(CAPTURA DE TELA) 
 

No menu interno do conto, o usuário escolhe de que forma quer fazer a leitura, 

com ou sem narração, ou gravando a história na própria voz. A narração oral também 

pode ser uma forma de acessibilidade para pessoas com deficiência visual, mediante 

auxílio de um mediador. 

 

 
 

FIGURA 45 – TEXTO INICIAL E IMPRESSÕES DE FRAMES DA PRIMEIRA SEQUÊNCIA DE 
ANIMAÇÃO (CAPTURAS DE TELAS) 
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A história se apresenta por telas com texto escrito, seguida por uma sequência 

de animação. O leitor pode ir para frente ou para trás na história por meio das setas 

laterais disponíveis nas telas de texto. No entanto, se estiver em uma cena de animação, 

terá de esperar seu transcurso integral. Não é possível “adiantar” uma cena animada.  

 

 
 

FIGURA 46 – SEGUNDA SEQUÊNCIA DE ANIMAÇÃO, COM ATIVIDADE PARA O LEITOR 
(CAPTURAS DE TELAS) 

 

O menino quer alegrar o urso e precisa pôr em prática sua ideia. Para isso, corre 

até um pomar de maçãs e o leitor é convidado a colhê-las, arrastando as frutas até a 

cesta. Além da orientação narrada e também escrita em um grande balão de fala, o 

círculo azul indica o movimento a ser feito. Não há como ter dúvidas do que se deve 

fazer para que a história continue. 

O personagem comemora quando o leitor consegue ajudá-lo, levando a fruta até 

a cesta, e lamenta, abaixando a cabeça, quando o leitor não consegue. Neste caso, 
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também há um efeito sonoro que indica frustração. Após a colheita de cinco frutas, a 

narrativa continua.  

 

 
 

FIGURA 47 – LEITOR TOCA NO VIDRO DE SUCO E ELE CAI (CAPTURAS DE TELAS) 
 

 

Com as frutas colhidas, o menino procura a avó para ajudá-lo a fazer garrafas 

com suco de maçã, para que possa vender no mercado de rua. Novamente, o leitor é 

convocado a tocar na tela, por meio de um círculo azul que pulsa sobre as garrafas. Ao 

clicar, uma garrafa cai e se quebra, fazendo barulho.   
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FIGURA 48 – LEITOR INTERAGE PARA QUE O MENINO CONTINUE A VENDA (CAPTURAS DE 
TELAS) 

 

 

O garoto vende o suco aos passantes. Cansa-se um pouco e, a um novo toque 

do leitor, continua a venda. Há barulho de multidão. Repara-se pela placa de preço que 

a moeda não é brasileira. Cada suco é vendido a 50 “cents” (“50 ¢”). 

 

 

 

 

 

 



 
 

112 
 
 

 

 

FIGURA 49 – ALGUNS FRAMES DA SEQUÊNCIA FINAL (CAPTURAS DE TELAS) 
 

 

O texto questiona para que o menino estaria juntando dinheiro e segue-se para a 

penúltima sequência de animação. O garoto volta ao zoológico e a dúvida é esclarecida. 

Ele procura o dono do zoo e conta que conseguiu dinheiro para presentear o urso com 

uma árvore. A comunicação é feita por meio de balões de imagens e ruídos que não se 

pode compreender, lógica repetida em todos os contos: não há uma língua definida, para 

pretensamente ser uma produção de entendimento “universal”.  

 



 
 

113 
 
 

 
 

FIGURA 50 – DESFECHO DA HISTÓRIA (CAPTURAS DE TELAS) 
  

Na última sequência da história, o urso vê a árvore frutífera, abraça-a e aparece 

um balão com o desenho de um coração. O urso realmente ficou feliz. A última tela, em 

alaranjado, traz apenas a palavra “fim”.  

Nas três histórias do livro, embora os personagens emitam mais ruídos do que 

palavras, é possível identificar sons como “hello” ou “thank you”, há uma cena em que 

aparece o símbolo do euro, em outra, um telefone público de cabine vermelho (ícone de 

Londres, na Inglaterra). Essas “pistas” deixam claro que as histórias se passam em outro 

país, reforçando o caráter internacional da produção, feita por editora brasileira com 

ilustrador/animador chinês. As situações apresentadas, no entanto, parecem não 

comprometer o entendimento da obra por uma criança de cultura diferente – pelo menos 

a pertencente a uma classe que tenha acesso aos bens culturais e aos dispositivos 

tecnológicos necessários para a leitura do app-book. O livro, assim, é uma experiência 

multimidiática e multicultural, favorecida pela forma de distribuição do produto, que é 

exclusivamente on-line, fazendo com que possa ser consumida, portanto, em diversos 

países.  

  

2.4.3 Kidsbook Itaú Criança (Entre Sonhos e Dragões) 

 

Entre Sonhos e Dragões foi um dos livros da Coleção Kidsbook Itaú Criança que 

ganhou o primeiro lugar do Prêmio Jabuti no último ano da categoria Infantil Digital, em 
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2017. Escolheu-se esta obra para um olhar mais detido, entre as cinco possíveis, por 

uma predileção especial da pesquisadora pelo tema e pela poética da produção, uma 

vez que se decidiu analisar apenas um dos livros, para não tornar a dissertação mais 

extensa, considerando que todos eles possuem a mesma lógica e os mesmos recursos.  

“Uma fábula sobre a guerra e a luta pela paz” é como a escritora resume o livro, 

inspirado em fatos reais, que inclui dragões como personagens, metáforas aos caças 

que cuspiam fogo em forma de bombas, na guerra do Afeganistão. O livro agrega temas 

importantíssimos do ponto de vista da literatura como ferramenta de “humanização” 

(CANDIDO, 1995): igualdade de gênero e cultura da paz pelos caminhos da educação, 

da arte e do esporte. 

As ilustrações da obra foram desenvolvidas com uma paleta de cores tranquilas, 

que valoriza sobretudo os tons de azul e rosa, mais claros (rosa e azul, cores que 

costumavam diferenciar “coisas de menina” de “coisas de menino”, ali convivem em 

harmonia, reforçando a ideia de igualdade proposta pela narrativa). Tons pastéis e 

terrosos também são frequentemente usados. O título é escrito em cor-de-rosa, na capa, 

ou página inicial (que vem após as instruções de uso), onde se mostram as três meninas, 

personagens principais, lutando contra um dragão, empunhando, uma, um pincel, outra, 

um skate, e a terceira calçando luvas de boxe. A imagem apresenta pequenos 

movimentos (animações): o dragão solta fogo e as meninas mexem suas “armas”. O 

solo é rosa e o céu, azul, com flores e folhas brancas caindo, como uma chuva delicada. 

A delicadeza é mesmo a marca de todo o trabalho visual do livro. Embora se tenha uma 

guerra como pano de fundo, as imagens reforçam a cultura da paz. 

O som é presente em várias páginas, sobretudo na forma de efeitos sonoros, 

apenas algumas trazem propriamente música (como a capa). As páginas são bem 

sinalizadas quanto à navegação, indicando com flechas ou textos o sentido das próximas 

telas ou o movimento necessário para ver uma cena. 

Para o usuário, percebem-se três inconvenientes provavelmente gerados pela 

plataforma em que é desenvolvido, o Facebook Canvas. Um deles refere-se à 

sonorização das páginas. Nas experiências de leitura, foi necessário tocar no ícone de 

som a cada mudança de página/tela, às vezes em várias tentativas, para que o som 

relativo àquela cena entrasse da forma correta. Muitas vezes o som de uma tela “invadia” 

o de outra. Como algumas cenas têm som e outras não, o leitor também se confunde e 

fica clicando no ícone até ter certeza de que não há música ou efeito sonoro naquele 
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trecho. O mesmo trecho sonoro (de pouca duração), de uma tela com áudio, é repetido 

indefinidamente até que o leitor mude de cena ou o silencie. 

Outro inconveniente é que o livro só pode ser lido com o dispositivo móvel em 

posição vertical. Se o leitor gira um pouco o tablet ou o smartphone na direção do 

horizonte, o aparelho entende que se quer mudar para a posição horizontal e aparece o 

aviso: “Gire o dispositivo”, voltando a história à capa do livro, independentemente do 

ponto de leitura em que o leitor está. Isso atrapalha a fluência da leitura e pode causar 

desinteresse em um leitor menos empenhado. 

Um terceiro problema é que, para se ler o livro (este e todos os da coleção) é 

necessário ter acesso, naquele momento, à internet. Não é possível baixar o livro no 

dispositivo para posterior leitura off-line.  

Percebe-se, ainda, que a utilização de recursos da plataforma Canvas, como a 

possibilidade de inclinar o dispositivo para a esquerda e para direita, a fim de descobrir 

a totalidade de uma cena, não é justificada à sua plenitude em função das imagens 

escolhidas para isso.  

Como exemplo pode-se trazer a penúltima tela (FIGURA 63), onde, com o 

dispositivo centralizado, é possível ler os textos e ver uma ilustração em fundo branco: 

uma flor de cor rosa plantada em uma porção de terra que tem formato parecido com o 

da flor (como se fosse a sua sombra, maior). Quando se inclina para a esquerda ou para 

a direita, vê-se apenas o fundo branco com pequeníssimos detalhes em marrom claro, 

que lembram sementes, indicando que a terra fértil estaria por todos os lugares.  

Imagina-se, entretanto, que o recurso de inclinar a tela seria melhor utilizado em 

cenas que tivessem mais detalhes a se descobrir, como foi feito na primeira cena depois 

da capa, em que aparecem dois meninos brincando de bola à direita (quando se inclina 

o dispositivo) e, à esquerda, as três meninas à janela, tristes. Na tela centralizada, 

aparece apenas parte de um dos garotos e o texto que abre a narrativa:  

 

Era uma vez um reino distante,  
isolado entre montanhas e terra seca,  
e perdido no tempo... Nesse lugar,  
as meninas não podiam ser vistas  
e eram proibidas de fazer tudo!  
Estudar, brincar, passear... 
(Entre Sonhos e Dragões, 2016) 

 

A solução de inclinar o dispositivo faz com que o leitor descubra uma dualidade: 

de um lado, os garotos brincando felizes e, de outro, Sadaf, Shamsia e Farzana tristes 



 
 

116 
 
 

por não poderem sair como queriam ou fazer o que gostavam; o recurso, assim, 

enriquece a poética da produção. 

Apresentam-se, agora, observações feitas tela a tela, para uma maior 

compreensão da experiência de leitura (embora neste trabalho ela não possa ser 

simulada de maneira adequada, em sua complexidade de linguagens, apenas com 

textos escritos e imagens estáticas).  

Apesar de o livro ter sido lido tanto em tablet como em smartphone, as imagens 

aqui disponíveis foram feitas a partir de impressões de tela do telefone75. 

 

 
 

FIGURA 51 - INSTRUÇÕES DE USO E TELA DE CAPA – ESTA, COM SOM E ANIMAÇÃO 
(CAPTURAS DE TELAS EM CELULAR) 

  

Todos os livros da coleção trazem “dicas para uma boa leitura”, o equivalente a 

instruções de uso, antes mesmo da capa do livro, sempre na mesma cor de fundo, 

alaranjado, independentemente do projeto visual da obra específica. Observou-se que, 

muitas vezes, as animações entram automaticamente, mesmo que nas instruções se 

peça para tocar no ícone “play” para ativá-las. 

 

                                                        
75O “recorte” da imagem visualizada em cada cena pode variar em um e outro dispositivo. Neste caso, 
os prints foram feitos em um iPhone, smartphone da marca Apple. 
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FIGURA 52 - PRIMEIRA TELA PANORÂMICA, SEM SOM (CAPTURAS DE TELA EM CELULAR) 
 

Observando-se a FIGURA 52, percebe-se que as instruções quanto ao sentido e 

à movimentação das cenas são bem claras, estando escritas na própria tela. Inclinando 

o celular lateralmente é possível descobrir a história. No primeiro parágrafo de texto, a 

autora apresenta claramente o problema: em um reino distante, as meninas são tratadas 

de maneira muito diferente dos meninos. O recurso de exploração panorâmica é bem 

utilizado para dar a noção dessa diferença e do sentimento que isso provoca nas 

meninas.  

 

 
 

FIGURA 53 - SEQUÊNCIA LATERAL, SEM SOM OU ANIMAÇÃO (CAPTURAS DE TELAS EM 
CELULAR) 
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Nas três cenas mostradas na sequência 53, as personagens são apresentadas, 

a partir de seus principais desejos: Sadaf quer brincar de luta e pilotar aviões; Shamsia, 

desenhar; e Farzana, sair pelo mundo com um skate. Sadaf é retratada usando um 

antigo capacete de pilotagem aérea; Shamsia, desenhando figuras no ar com o dedo, 

terminando de esboçar um passarinho; e Farzana, sentada pensativa sobre um skate. 

As duas primeiras telas têm sequência à direita, com o deslize dos dedos do leitor da 

direita para a esquerda. A orientação escrita pode confundir: “deslize para a direita”; 

poderia ser: “toque na seta à direita”, já que também existe a possibilidade de mudar de 

tela pelo toque. Uma terceira forma de mudar de cena são as três bolinhas dispostas na 

parte central inferior da tela; cada uma leva a uma das cenas da sequência, basta tocá-

la. A bolinha referente à cena que está sendo mostrada no momento fica em destaque. 

Na terceira tela, a orientação é para deslizar para baixo. 

 

 
 

FIGURA 54 - SEGUNDA TELA PANORÂMICA, SEM SOM OU ANIMAÇÃO (CAPTURAS DE TELA EM 
CELULAR) 

  

A cena da Figura 54 complementa a anterior, mostrando não só o aborrecimento 

das meninas, mas a raiva de Sadaf, de punho cerrado. Observa-se bem aqui que cada 

personagem foi desenvolvida utilizando roupas com diferentes e delicados padrões de 

estampa e com uma cor diferente de cabelo, ressaltando a ideia de diversidade. As cores 

azul e rosa e seus diferentes tons permanecem em toda a história. 
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FIGURA 55 - TERCEIRA TELA PANORÂMICA, SEM ANIMAÇÃO E COM EFEITO SONORO DOS 
DRAGÕES (CAPTURAS DE TELA EM CELULAR) 

 

 

Na FIGURA 55 entram com destaque os personagens masculinos, tensos e 

temerosos quanto aos dragões cuspidores de fogo e à guerra para a qual tanto haviam 

se preparado. Portam espadas de madeira e um estilingue. A cena transmite, de uma 

maneira lúdica, o horror da guerra na ótica das crianças e a diferença entre brincadeira 

e “realidade”. Com suas armas de brinquedo e o medo estampado nas faces, eles tentam 

se proteger mutuamente de figuras muito maiores e mais assustadoras do que poderiam 

imaginar. A diversidade nestes personagens é reforçada pelos diferentes tons de pele 

dos garotos. 
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FIGURA 56 - TELA OBLONGA, COM SOM E COM ANIMAÇÃO (CAPTURAS DE TELA EM CELULAR) 
 

 

O leitor descobre toda a cena da FIGURA 56, deslizando os dedos de baixo para 

cima. Não há orientação por escrito, mas o usuário deduz facilmente o movimento a ser 

feito. Os meninos tomam coragem e enfrentam os dragões com suas armas de 

brinquedo. As meninas decidem entrar na luta com outros tipos de armas de que 

dispõem: skate, luvas e pincéis; seus talentos e seus sonhos, ligados ao esporte e à 

arte. Esta tela é uma das que possuem maior sensação de movimento, com os dragões 

girando e seus terríveis ruídos em áudio (o mesmo som da tela anterior parece continuar 

nesta cena). 
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FIGURA 57 - TELA OBLONGA COM FUNDO ROSADO. O SOM DAS TELAS ANTERIORES PARECE 
CONTINUAR NESTA TELA, QUE NÃO CONTÉM ANIMAÇÕES (CAPTURAS DE TELA EM CELULAR) 

 

A tela da FIGURA 57 e as três cenas seguintes mostram cada menina em ação e 

contam como elas tinham acesso às luvas, ao avião e às tintas e como enfrentaram os 

dragões.  
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FIGURA 58 - QUARTA TELA PANORÂMICA, COM SOM E SEM ANIMAÇÃO (CAPTURAS DE TELA 
EM CELULAR) 

 

 

Na FIGURA 58, Sadaf surpreende um dragão: “Eles não esperavam meninas que 

lutavam boxe!”. Aqui, fica novamente explícito o que não era socialmente esperado das 

meninas. Não há animação na cena, mas ela conta com efeitos sonoros, ruídos de 

público e de campainha de um ringue de luta. 

A FIGURA 59 reforça a ideia de sonho colocado em prática com criatividade. 

Depois de lutar com suas luvas de boxe, Sadaf recorre a um avião de museu para atacar 

os dragões. O sonho aparece aqui partilhado pelos amigos: “pegou-o emprestado e saiu 

com a turma espantando dragões e outros monstros que assombravam as crianças”. 

Destaca-se que não eram apenas os dragões (metáforas dos aviões de guerra) que 

preocupavam as crianças, embora não se mostre outras figuras amendrontadoras 

(ligadas ou não à guerra). Interessante observar que o avião não solta bombas, mas 

flores brancas, reforçando a ideia da paz. 
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FIGURA 59 - TELA OBLONGA, SEM ANIMAÇÃO. POR VEZES, ENTRA O MESMO SOM DA TELA 
ANTERIOR, DO RINGUE DE LUTA (CAPTURAS DE TELA EM CELULAR) 

 

 

Na FIGURA 60, Shamsia reconstrói o que a guerra vai destruindo, desenhando o 

que se mostra mais importante: casas para morar e escolas onde meninos e meninas 

possam estudar. Ressalta-se aqui o tempo dos verbos: passado. As pessoas, realmente, 

“puderam” voltar para casa e meninos e meninas realmente “voltaram” a estudar. Ou 

seja, a palavra exprime o sonho materializando a “realidade”. E Shamsia ainda desenha 

o almejado clima de alegria, com instrumentos musicais que permitem cantar e dançar 

(FIGURA 61). 

 



 
 

124 
 
 

 
 

FIGURA 60 - CENA COM NAVEGAÇÃO LATERAL, SEM SOM E SEM ANIMAÇÃO (CAPTURAS DE 
TELA EM CELULAR) 

 
 

 
 

FIGURA 61 - A TELA MOSTRA MENINOS E MENINAS EM FESTA, UTILIZANDO ANIMAÇÕES, 
MÚSICA INSTRUMENTAL E VOZES DE CRIANÇAS (CAPTURA DE TELA EM CELULAR) 
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FIGURA 62 - REPRODUÇÕES DA MESMA CENA, COM A MOVIMENTAÇÃO DO PINGO DE TINTA 
FORMANDO O LAGO (CAPTURAS DE TELA EM CELULAR) 

 

Representada com dois printscreens de momentos sequenciais, a FIGURA 62 

tem animações que mostram a formação de lagoas em terras antes secas, a partir de 

gotas de tinta que caem do pincel de Shamsia. A menina pinta lagoas que podem apagar 

rapidamente as chamas, caso os dragões voltem a cuspir fogo. A imagem do solo 

fertilizado pela arte e as ondas concêntricas feitas por esse movimento, que sugerem a 

propagação dessa fertilidade, é uma das imagens mais poéticas do livro, metáfora da 

arte como criadora de terrenos férteis e forma de proteção contra a violência. A cena se 

completa com a música de fundo, de um instrumento oriental de cordas, e os sons do 

pingo de tinta caindo na água e de passarinhos ao fundo. 
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FIGURA 63 - QUINTA E ÚLTIMA CENA PANORÂMICA, SEM SOM E SEM ANIMAÇÃO (CAPTURAS 
DE TELA EM CELULAR) 

 

O último texto verbal da narrativa conta o desfecho, após o fim da guerra: os 

meninos podem voltar a plantar rosas, numa terra agora fértil. Retomando expressão 

utilizada no início da obra “nesse reino distante”, o texto “costura” toda a história e 

ressalta, uma vez mais, os reais desejos das crianças, agora, mais precisamente dos 

meninos, que aprendiam desde cedo a guerrear, mas gostavam mesmo é de “cultivar 

rosas e colorir o céu com pipas”. 

O livro termina em uma tela com a palavra “fim” (FIGURA 64), onde as três 

meninas, cabelos esvoaçantes, ao som do vento e dos passarinhos (com a ajuda da 

animação e do áudio), aproveitam com semblante alegre e tranquilo a paisagem de um 

jardim, com árvores ao redor, e sentem o aroma das rosas; seguida pela tela que divulga 

e dá acesso aos demais livros da coleção.  
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FIGURA 64 - CENA FINAL E TELA DE DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA LEIA PARA UMA CRIANÇA E 
DOS DEMAIS LIVROS DA COLEÇÃO (CAPTURAS DE TELA EM CELULAR) 

  

A narrativa transcorre de forma a valorizar a cultura da paz e a arte, a educação 

e o esporte como caminhos para uma vida em harmonia. O texto trata também de 

igualdade de gênero e a promove na lógica da própria narrativa, pois, em si, trata com 

equidade os sonhos de meninos e meninas. Valoriza, ainda, qualidades humanas como 

a coragem e a atitude proativa para mudar uma situação não desejada. 

Ao analisar o livro como produção de literatura infantil digital, percebe-se que os 

recursos das múltiplas linguagens, como a exploração panorâmica das imagens, 

algumas animações, música e efeitos sonoros, ampliam a poética do texto, embora ele 

possa funcionar sem tantas perdas também em meio impresso. Ou seja, mesmo que a 
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história possa ter sido efetivamente encomendada para o meio digital, não há nela algo 

que possa atestar, por si, que a narrativa foi pensada exclusivamente para o meio digital; 

algo sem o qual ela perdesse muito de sua força76.  

Em termos técnicos, a falta de uma sincronia fina na entrada dos 

áudios/músicas/efeitos e o risco de uma interrupção na sequência lógica do texto por 

uma movimentação incorreta do dispositivo para a horizontal prejudicam um pouco a 

fluência da leitura. O fato de ser feito em uma ferramenta gratuita que permite imersão 

total na obra e de o livro ser também gratuito são pontos fortes da obra e do formato.   

Considera-se aqui encerrada a seção historiográfica desta dissertação, na qual 

se procurou registrar o contexto da criação de uma categoria de Prêmio que voltou o 

olhar da crítica brasileira para os livros digitais para crianças, bem como procurou 

descrever e comparar as produções premiadas, com vistas à preservação da memória 

da literatura digital para crianças feita no Brasil. Segue-se, então, para a segunda parte 

do trabalho, em que serão discutidos temas cruciais, que impactam de maneira 

importante na produção dos livros digitais para crianças, pontuando-se questões 

técnicas e mercadológicas e conceitos relevantes para o entendimento do fenômeno em 

tela. 

 

  

                                                        
76Há livros no mesmo formato que, fora do meio digital, perderiam muito de sua poética, como é o caso 
do último livro da coleção Kidsbook Itaú Criança (que não fez parte dos cinco vencedores do Jabuti por 
ter sido lançado posteriormente). “A canção dos pássaros”, de Zeca Baleiro e Herbert Loureiro é uma 
obra em que a música tem importância fundamental. 
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3  ALGUNS GARGALOS: MULTIFORMATOS, MULTIAUTORIA, MATERIALIDADE E 

EVANESCÊNCIA, DEMANDA E MERCADO 

 

Deixaria neste livro 

toda a minha alma 

Este livro que viu  

as paisagens comigo 

e viveu horas santas. 

Que pena dos livros 

que nos enchem as mãos 

de rosas e de estrelas 

e lentamente passam! 

[...] 

(Garcia Lorca)77 
 

 

 Para se entender o fenômeno do livro digital para crianças, é necessário 

compreender questões que envolvem aspectos técnicos, conceituais e de mercado: 

quais as tecnologias que envolvem esse novo produto, quem são os atores envolvidos 

no processo, qual a sua materialidade, como ele se comporta no tempo, pontos que 

norteiam este capítulo.  

 

3.1 O LIVRO DIGITAL E SEUS FORMATOS 

  

 Falando a respeito da comunicação digital, de forma geral, Sergio Amadeu da 

Silveira (2012) explica a dependência que o cidadão tem em relação aos formatos, que 

apresenta como “um modo específico de codificar a informação para o seu 

armazenamento e recuperação em um arquivo de computador” (SILVEIRA, 2012, p. 

109). Os formatos, que “delimitam o que pode ser guardado, como deve ser 

armazenado, a quantidade de bits necessários para o arquivamento e a qualidade de 

recuperação das informações” (p. 112), são implementados por meio de softwares e 

podem ser abertos, não estando submetido a bloqueios legais de uso, ou fechados 

(formatos proprietários). No último caso, “o código que contém as instruções para o 

computador salvar e recuperar as informações não é acessível a todos, sendo 

                                                        
77 Trecho do poema Este é o prólogo: LORCA, Frederico García. Este é o prólogo. In: Obra poética 
completa. São Paulo, Martins Fontes/Ed. Universidade de Brasília, 1989. 
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patenteado ou licenciado em copyright pelo seu desenvolvedor” (p. 109). Os formatos, 

assim, podem “delimitar, condicionar, controlar, bloquear, aprisionar e criar 

dependências para cidadãos que os utilizam” (p. 113). 

 Em relação aos livros digitais, especificamente, o formato também condiciona o 

usuário e é um fator importante para que se entenda as possibilidades técnicas a serem 

usufruídas, a amplitude de distribuição e de acesso, os investimentos necessários para 

produção e fruição, entre outros aspectos.  

 Comumente designa-se “e-book” (electronic book) o produto final do 

desenvolvimento de qualquer tipo de livro eletrônico, independentemente da tecnologia 

utilizada. Mesmo um arquivo em PDF, que mimetiza o formato de um livro impresso, é 

considerado, muitas vezes, como uma forma simples de livro eletrônico. Neste trabalho, 

que trata do livro digital interativo para crianças, optou-se por não considerar como e-

book os livros impressos digitalizados e convertidos em arquivos PDF, por, via de regra, 

não terem sido pensados especificamente para o meio digital78.  

 Assim, atualmente, nesses anos finais da segunda década do século XXI, as mais 

diversas manifestações literárias destinadas ao público infantil e juvenil convivem entre 

si, em variados tipos de formatos, suportes e propostas. Existem livros transpostos para 

o ambiente digital que são como versões dos livros impressos, nos formatos PDF ou 

EPUB, produções em HTML feitas para computadores de mesa (desktop), versões 

interativas feitas em EPUB, e-books para serem lidos em leitores digitais, livros-

aplicativos que permitem a utilização de várias mídias e diferentes interações (app-

books), livros de realidade aumentada.  

 O formato mais utilizado hoje na produção de e-books, entretanto, é o EPUB 

(electronic publication), desenvolvido pelo fórum de empresas denominado IDPF 

(International Digital Publishing Forum, antigo Open e-Book Authoring Group). Formato 

                                                        
78Manteve-se a opção PDF apenas no questionário feito com autores de literatura infantil e juvenil por 
se cogitar que ainda poderia ser entendido como tal e por existirem produções em PDF com pequenas 
animações, consideradas como PDFs interativos. Sobre a diferença entre obras digitais e obras 
digitalizadas, Santos e Sales afirmam: “De fato, é muito comum que, quando fazem menção à literatura 
digital, quase sempre as pessoas queiram falar da mera transposição da literatura impressa para o 
ambiente digital. É claro que essa prática — a transposição de obras literárias de um meio para outro 
— é trabalho importante e fundamental, e tem resultado em inestimáveis fontes de pesquisas (caso 
das bibliotecas digitais). Mas, por motivos óbvios, deve ser classificada de literatura em meio digital, o 
que é coisa bem diferente”. (SANTOS; SALES, 2012, p. 22 e 23). Assim coloca Kirchof (2013): 
“Diferente da literatura digitalizada, a literatura digital não se caracteriza pela mera digitalização de um 
texto previamente existente na forma impressa. Antes, trata-se de experimentos literários que fazem 
uso simultâneo da linguagem literária e da linguagem de programação de computador para a 
construção dos textos”. (KIRCHOF, 2013, p. 129)  
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aberto e gratuito criado em 200779, distribuído em um contêiner de arquivo único, ele é 

considerado o mais democrático, por ser reconhecido pelas principais plataformas e 

funcionar tanto em computadores de mesa, quanto em dispositivos móveis (mobile) e 

leitores digitais (e-readers). 

 A última versão do EPUB até o momento é a 3.180, uma melhoria no formato 3.0, 

aprovado em outubro de 2011. Atualmente, o formato é mantido pelo W3C81 (Word Wide 

Web Platform), organização de padrões globais que desenvolve tecnologias de base da 

web, incluindo linguagens e padrões utilizados no EPUB, como XHTML5, CSS3, SVG, 

Javascript e fontes WOFF.  

 Entre as características do EPUB, pode-se ressaltar: formato aberto (open source 

- arquivo aberto aos desenvolvedores para edição e desenvolvimento); texto adaptável 

ao tamanho das telas (com possibilidade de redimensionamento do conteúdo, do tipo e 

do tamanho de fonte); portabilidade (o texto é legível em qualquer plataforma e um 

arquivo pode ser utilizado como base para outras produções); além de características 

herdadas do XHTML5, como o suporte ao uso de imagens, tabelas, recursos multimídia 

– como áudio e vídeo integrados ao conteúdo do e-book – recursos interativos, hiperlinks 

e animações, e outros elementos de layout. Também é possível inserir proteção contra 

cópia, distribuição e utilização indevidas, mediante o uso (opcional) de DRM (Digital 

Rights Management), para monitorar o acesso ao conteúdo dos e-books82. 

 A formatação de conteúdos dos livros em EPUB difere de acordo com o tipo de 

layout escolhido: fixo ou fluido. Nos e-books em EPUB de layout fixo, a posição dos 

elementos na página/tela é fixa, assemelhando-se ao que se tem nos arquivos em PDF. 

Por garantir harmonia e proporção entre o padrão de texto e as imagens, essa 

formatação é considerada apropriada para e-books infantis, sobretudo os que dispõem 

                                                        
79 O EPUB veio substituir o padrão OEBPS 1.2 (Open eBook Publication Structure), disponibilizado em 
2002, cuja primeira versão foi lançada em 1999, e que era considerado limitado por não possuir um 
formato de distribuição aberto. 
80 Documentação oficial disponível em: https://w3c.github.io/publ-epub-revision/epub31/spec/epub-
spec.html. Acesso em: 5 jul. 2018. 
81 O W3C é um consórcio de empresas criado em 1994 para cuidar da padronização da web. O IDPF 
e o W3C se uniram no início de 2017, quando o W3C passou a cuidar dos padrões que o EPUB usa e 
do próprio EPUB como padrão, com vários grupos trabalhando no desenvolvimento e melhoria do 
formato. Mais informações em: https://www.w3.org/2017/01/pressrelease-idpf-w3c-
combination.html.en e http://www.publishnews.com.br/materias/2017/02/02/consorcio-e-formado-para-
promover-o-formato-epub. Acesso em: 9 jul. 18. 
82 Existem dois tipos de DRM. O primeiro tem como base a criptografia e limita o acesso aos usuários 
autorizados, obrigando a utilização de dispositivos proprietários em cada plataforma. Seu objetivo é 
preservar direitos autorais e patrimoniais relativos aos e-books, protegendo o conteúdo contra cópias 
e utilização indevida. O segundo tipo utiliza o sistema de marca d’água digital, que permite identificar o 
usuário, mas não limita onde o arquivo pode ser aberto. 
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de pouco texto83. Nos livros em EPUB de layout fluido, o conteúdo distribui-se conforme 

o tamanho da tela do dispositivo em que é lido, conforme explica José Fernando 

Tavares: 

 

[...] ler um texto longo usando o formato ePub é muito mais confortável porque 
o texto escorre, conforme o tamanho da tela do seu aparelho, seja ele um 
computador, um tablet ou um celular. Esta característica do ePub é conhecida 
como layout fluido. Gosto de chamar este tipo de livro digital de livro líquido. 
Assim como a água toma a forma de um copo, de uma jarra ou outro recipiente, 
o livro no formato ePub também adapta-se ao aparelho que está sendo usado. 
(TAVARES, 2017) 

 

 Com design responsivo, que permite fácil adaptação a diferentes larguras de tela, 

o layout fluido é mais utilizado para livros com maior volume de texto escrito.  

 Livros em EPUB 3 podem ser lidos em computadores de mesa, laptops, tablets e 

smartphones e alguns também em leitores digitais (e-readers). O EPUB 3, tanto em 

layout fixo como fluido, pode ser lido pelo Readium, uma extensão para o navegador 

Google Chrome que permite visualizar arquivos EPUB de forma direta no próprio 

navegador (seja nos sistemas operacionais Windows, Apple OS ou Linux); pelo 

aplicativo iBooks (para o sistema operacional móvel da Apple, o iOS); pelo Kobo Reader 

(leitor digital para iOS e Android); pelo software para leitura de livros digitais Adobe 

Digital Editions; e pelo Google Books (software do Google instalado no sistema Android). 

O EPUB de layout fluido pode ser lido também pelos principais leitores digitais 

comercializados no Brasil: o já citado Kobo (vendido pela Livraria Cultura), o Kindle (da 

Amazon) e o Lev (sistema da Editora Saraiva, mas que lê apenas o EPUB 2 fluido).  

 Além do EPUB, existem os e-books de formatos proprietários, ou seja, que são 

patenteados e têm limitações legais de uso. Nessa categoria, incluem-se o formato 

iBooks84, da Apple, cuja distribuição é feita pela loja iBooks Store, e o Mobi/KF8 (Kindle 

Formato 8), distribuído nos softwares e leitores da Amazon (Kindle). Explica Felipe 

Santos:  

 
O fluxo de produção dos e-books, por ser baseado num formato open source, o 
EPUB, viabiliza a utilização de um modelo de negócio mais aberto (pois permite 
às editoras a comercialização direta dos e-books, sem o uso de intermediários) 

                                                        
83 TAVARES, José Fernando. O que é um livro digital? Medium. 21 abr. 2017. Disponível em: 
https://medium.com/booknando/o-que-%C3%A9-um-livro-digital-90736bcffa18. Acesso em: 16 jun. 
2018. Mais informações sobre as formas de layout no link: https://medium.com/booknando/layoutfixo-
hqs-mangas-fc1d5a91628a. Acesso em: 16 jun. 2018. 
84 O formato iBooks é gerado pelo programa iBooks Author, fornecido pela Apple para produção de 
livros digitais, tanto no formato de mercado (EPUB), como proprietário. 
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e democrático (dado que o EPUB abriu o mercado de autopublicação, reduzindo 
a importância das editoras na produção e distribuição dos e-books). Todavia, 
essa liberdade também traz novos desafios como, por exemplo, a pirataria 
digital, que levou as principais editoras a adotarem o DRM (Digital Rights 
Management) como o guardião da propriedade intelectual das suas publicações 
na era do livro digital. Além disso, contrapondo-se ao cenário democrático 
protagonizado pelo formato EPUB, houve a adoção, por parte de grandes 
empresas de tecnologia como a Amazon e a Apple, de um modelo fechado de 
distribuição e venda, que ocorrem exclusivamente através de seus dispositivos 
de leitura – Kindle e iBooks, respectivamente. (SANTOS, 2018, documento 
disponível no Anexo G)85 

 

 Para distribuir os e-books, a Apple paga 70% do valor de capa (royalties), a 

Google, 50%, e a Amazon, entre 30 e 70% (30% se a venda não for exclusiva pela 

plataforma e 70% pelo plano Kindle Direct, que prevê exclusividade de venda para a 

Amazon)86. 

 E-books que possibilitam maior interação com o usuário também são conhecidos 

como enhanced e-books, ou livros digitais aprimorados (melhorados ou enriquecidos). 

 Em dissertação sobre livros digitais para iPads, apresentada em 2014, ao 

Programa de Pós-Graduação Interunidades em Estética e História da Arte da 

Universidade de São Paulo, Aryane Beatryz Cararo faz uma retrospectiva da história do 

livro até os livros digitais ampliados, que assim define: 

 
Enhanced e-books, e-books aprimorados ou livros digitais ampliados e/ou 
interativos: programados em formato ePub3 (para iPad, por exemplo) ou KF8 
para Kindle Fire, da Amazon, eles permitem a fácil integração de áudio, vídeo, 
internet e interatividade. Um grande número de recursos multimídia são 
possíveis com esse padrão de publicação digital. Por este motivo, tais livros são 
chamados também de e-books ampliados ou interativos, ou seja, aplicativos que 
podem utilizar todas as ferramentas e recursos disponíveis para interagir com a 
história a ser lida e ter uma experiência mais completa dos sentidos. Uma 
espécie de evolução dos livros impressos, em termos de funcionalidades. 
(CARARO, 2014, p. 70) 
 

 Cararo diferencia os enhanced e-books dos livros digitais com pouca 

interatividade ou, melhor dizendo, com interações que pouco contribuem para a 

experiência de leitura, com “interatividade pela interatividade, sem propósito com a 

                                                        
85 Os modelos de negócio e possibilidades de distribuição de e-books hoje estão especificados no 
QUADRO 1, elaborado por Felipe Santos. Santos é especialista Adobe em InDesign e publicações 
digitais, atua como professor e consultor na área de mídia impressa e digital pela empresa Dualpixel, 
sediada no Rio de Janeiro. Ministrou, entre 2016 e 2018, a disciplina “Oficina de e-Book”, da Pós-
Graduação em Produção e Gestão Editorial Multiplataforma, da PUC-PR (especialização realizada pela 
autora deste trabalho entre 2016 e 2017).  Grande parte das informações técnicas aqui disponibilizadas 
foram fornecidas em comunicação digital (arquivo compartilhado em nuvem), no primeiro semestre de 
2018, com autorização do autor para utilização nesta dissertação, e complementadas por pesquisas da 
autora. 
86Dados do primeiro semestre de 2018. 
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história, ou sem construção de significados com o leitor”:  

 

Se os livros digitais, mesmo os ilustrados, não possuem interatividade, não se 
classificam neste tipo de experiência ampliada de leitura. E há de se diferenciar 
alguns exemplares que, embora se auto-intitulem livros digitais interativos, não 
passam de PDFs adicionados à nova plataforma, ou seja, são no máximo e-
books simples disfarçados de produto mais interativo. Há no mercado brasileiro 
uma série de lançamentos, por exemplo, que limitam-se a reproduzir o texto e 
as ilustrações como um arquivo PDF, acrescentando, aqui e ali, animação 
automática a algumas das imagens [...]. (CARARO, 2014, p. 70) 
 

 No cenário dos livros digitais interativos, os que permitem maior nível de 

interatividade – indo além dos enhanced e-books produzidos em EPUB 3 – são os livros-

aplicativos ou app-books. São livros desenvolvidos como softwares, para sistemas 

operacionais específicos: iOS ou Android, podendo ser baixados em dispositivos móveis 

da Apple (iPhone, iPad, iPod Touch, no caso do iOS) e tablets e celulares com sistema 

operacional Android. Por serem, em si, programas (softwares), esses livros são obtidos 

em lojas de aplicativos (AppStore e GooglePlay) e não nas lojas específicas de livros 

digitais (como iBooks Store, por exemplo), “concorrendo”, assim, em termos de 

exposição, com toda sorte de apps, incluindo os games. 

 Um dos primeiros livros realmente interativos, digitais e hipermídiaticos 87 

lançados no Brasil remete a 2010. Foi a versão em aplicativo de A Menina do Narizinho 

Arrebitado (FIGURA 65), de Monteiro Lobato (LAJOLO, ZILBERMAN, 2017, p. 18), da 

editora Globo, lançada 90 anos após a primeira edição do título impresso. Feito 

exclusivamente para iPads, tinha 56 telas contendo textos verbais e visuais, sons e 

figuras em movimento.88 

 

                                                        
87 Observa-se aqui a diferença entre os conceitos de literatura hipertextual (com estrutura multilinear) 
e hipermidiática (com estrutura multimidial). Embora os livros digitais possam contemplar, 
simultaneamente, ambas as situações, a primeira, como explica Kirchof (2009), é “baseada em 
recursos de não-linearidade proporcionados pelos links eletrônicos”, enquanto a literatura 
hipermidiática é híbrida, “baseada em recursos multimidiáticos, que agregam diferentes linguagens”.  
88Matéria sobre o lançamento do livro em iPad, publicada em 2010, informava que A Menina do 
Narizinho Arrebitado era a primeira publicação interativa brasileira para o iPad. Assim afirmava o diretor 
da Globo Livros, Mauro Palermo, na matéria jornalística: “Esta é a primeira obra brasileira no iPad que 
permite a interatividade. Em uma das passagens, durante a noite, o leitor clica com a ponta dos dedos 
na tela do tablet, em cima do desenho de um vagalume, e ao arrastar o personagem, ilumina as áreas 
onde está o texto”. Matéria disponível em: http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2010/08/livro-de-
monteiro-lobato-e-primeira-publicacao-interativa-do-ipad-no-brasil.html. Demonstração do livro em 
iPad disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=eXfhl7OTT44. Acesso em: 16 nov. 2018. 
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FIGURA 65 - A MENINA DO NARIZINHO ARREBITADO, UM DOS PRIMEIROS LIVROS DIGITAIS 
INTERATIVOS DO BRASIL, NÃO MAIS DISPONÍVEL. IMAGENS DE DIVULGAÇÃO DA EDITORA. 

 

 

 Os livros-aplicativos possibilitam interações que não são possíveis em EPUB, 

como gravação de áudio, captura de foto, movimento acionado por som (com o uso do 

microfone do dispositivo), interações por gravidade, entre outras.  

No QUADRO 1, construído por Santos (2018), é possível perceber algumas 

diferenças em relação aos livros produzidos em EPUB e os livros-aplicativos, não 

apenas quanto à interatividade, mas também ao tipo de programa em que são 

desenvolvidos, níveis e plataformas de distribuição, softwares que permitem a leitura e 

dispositivos em que são lidos.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

136 
 
 

QUADRO 1 – DIFERENÇAS ENTRE LIVROS DESENVOLVIDOS EM EPUB E COMO APP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: SANTOS; DUALPIXEL, 2018. 

 

 

Na sequência, QUADRO 2, estão dispostas as categorias de livros eletrônicos 

quanto à organização do conteúdo, de acordo com Teixeira (2015). 

 

 

FORMATOS EPUB* APP**
Tipos de Layout Fixo Fluido Fixo Fluido

PROGRAMAS InDesign, InDesign, InDesign (2) Phonegap
PubCoder Sigil Joomag
iBooks Author Word(1) in5 (3)

Google Drive

NÍVEL INTERATIVO Médio Baixo Alto Alto

TIPOS 
INTERATIVIDADES Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink

Botão Multimídia Botão Botão
Slideshow Slideshow Slideshow
Multimídia Multimídia Multimídia
Animação Animação Animação

Jogos Jogos
Gravar áudio
Capturar foto 
(câmera)

NÍVEL DE 
DISTRIBUIÇÃO Baixa Alta Média Média/Baixa

PLATAFORMAS DE 
DISTRIBUIÇÃO Apple/iBooks Apple/iBooks Apple app store Apple app store

Kobo Amazon/Kindle Google Play Google Play
Cultura/Kobo Navegadores (6)
Saraiva
Site (4)
email (5)

DISPOSITIVOS Desktops, 
tablets e 
smartphones (7)

Desktops, 
tablets, 
smartphones, 
eReaders

Navegores 
mobile, tablets e 
smartphones (8)

Tablets e 
smartphones

SOFTWARES 
LEITORES iBooks iBooks Não tem Não tem

Azardi Azardi
Adobe Digital 
Editions

Adobe Digital 
Editions

Readium (9) Readium
Play Books
Kobo app
Gitden
Microsoft Edge

HARDWARE 
LEITORES Não tem Kindle Leitor prórpio 

(10) Leitor próprio

Kobo
Lev

* ePU B - Form ato de livro digital para leitura of ine

** App - Aplicativo de edição única para dispositivos m óveis

(1) com  extensões

(2) com  plugins - saiba m ais neste artigo

(3) plug-in do InD esign para produção de publicações em  H TM L5

(4) D istribuição própria por ecom m erces das editoras - norm alm ente sem  D RM

(5) D istribuição direta entre usuários

(6)  Através do W eb App é possível distribuir conteúdo online direto pelo navegador do sm artphone 
e funcionar com  a experiência de um  app

(7)  ePU B de layout fxo tem  com o foco a distribuição para desktop e tablets. A plataform a Apple/
iBooks apresenta o m elhor suporte a esse form ato

(8) Através do W eb App é possível distribuir conteúdo online direto pelo navegador do sm artphone

(9) Extensão do Chrom e para leitura via navegador

(10) Leitor personalizado para cada plataform a - iO S e Android
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QUADRO 2 – CATEGORIAS DE LIVROS ELETRÔNICOS QUANTO À ORGANIZAÇÃO DO 
CONTEÚDO 

 

 
Fonte: TEIXEIRA, 2015. 

  

Além das diferenças apontadas nos quadros acima, os app-books têm maior 

custo de produção. Enquanto um e-book infantil pode ser produzido em EPUB por 

valores até inferiores a R$ 5 mil, um app-book na qualidade de alguns dos que venceram 

a categoria Infantil Digital do Prêmio Jabuti pode facilmente ultrapassar os 30 mil89. Além 

                                                        
89Estimativa a partir dos levantamentos realizados para este trabalho. Não foi possível apontar um valor 
real, uma vez que os responsáveis pelas empresas entrevistadas não revelam o total do investimento 
feito em cada app-book. Nautilus, por exemplo, o maior dos livros que concorreram ao Jabuti Infantil 
Digital, exigiu um investimento (muito) superior a R$ 30 mil, tendo extrapolado o valor que a StoryMax 
receberia do Governo Federal, a partir do Concurso de Aplicativos e Jogos Eletrônicos InovApps. 
Contou Samira Almeida, da StoryMax, em entrevista presencial: “Foram 50 mil de recurso, mas não 
veio tudo, o edital se arrastou com questões jurídicas – não com a gente, mas todo mundo ficou preso 
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disso, mesmo depois de concluído, o produto demanda outros investimentos, como os 

destinados à manutenção e atualização do software, que pode, inclusive, ser retirado 

das lojas de vendas se estiver apresentando erros ou precisar de melhorias para se 

adaptar a uma atualização de sistema operacional feita pela Apple ou pela Google, por 

exemplo. 

 Para serem comercializados pelas lojas de aplicativos, a App Store e Google Play 

cobram 30% do valor de cada livro-aplicativo baixado, responsabilizando-se por 

questões como segurança de dados e métodos de pagamento. 

Deglaucy Teixeira (2015) explica a relação entre o formato dos livros digitais e o 

dispositivo de leitura: 

 

A escolha do formato não está relacionada apenas ao conteúdo que será 
distribuído, mas também com o dispositivo e softwares em que o e-book será 
acessado. Por exemplo, um livro em formato PDF, geralmente réplica digital do 
livro existente em papel, pode ser lido por intermédio de vários aplicativos 
(softwares) para leitura instalados em computadores, como o Adobe Reader. O 
livro em formato fluido, em versões EPUB, MOBI, e AZW podem ser acessados 
por dispositivos eletrônicos portáteis específicos e dedicados à leitura, como os 
e-readers (Kobo, Kindle, Nook ou Lev) ou por meio de readers, aplicativos para 
leitura instalados em computadores convencionais, tablets ou smartphones. O 
formato EPUB3, traz propriedades fluidas ou fixas, suporta interatividade e 
outras mídias, como áudio e vídeo, proporcionando uma experiência de leitura 
mais rica e hipermidiática.  
O HTML é um formato fundamental no mercado editorial, pois permite maior 
flexibilidade em projetos que envolvam web, livro digital e impresso. Amplamente 
utilizado no projeto Gutemberg, por permitir indexação por mecanismos de 
busca na web. O HTML5 é a versão do HTML que permite maior qualidade e 
maior quantidade de recursos interativos, inclusive games. O book app é o 
formato que mais comporta interatividade e conteúdo multimídia. Como se trata 
de um aplicativo, este formato não necessita de outro aplicativo para acessá-lo; 
no entanto, sua linguagem de programação é específica para cada sistema 
operacional, o que o torna limitado apenas pelos sistemas e dispositivos em que 
são executados, ou seja, um book app para o sistema Android não poderá ser 
acessado em um sistema iOS. (TEIXEIRA, 2015, p.38 e 39) 
 

 Com essas breves considerações, é possível perceber como é diverso o mundo 

                                                        
e sem receber, tivemos que contratar advogado...um terror. E pra ajudar, eu resolvi fazer uma proposta 
maluca de um livro enorme, cuja navegação não imita a do livro convencional, com trilhas e animações, 
uso super delicado da tecnologia, rs... eu me orgulho do resultado, ficou muito legal, ganhou nosso 
segundo Jabuti... mas foi uma proposta de apaixonado, não foi uma proposta inteligente, na época. 
Envolvia o trabalho de vários profissionais e o valor não cobria... especialmente porque depois que 
recebemos uma parte, ficamos sem saber se receberíamos o resto até o fim.” (ALMEIDA, 2018, em 
entrevista à autora, disponível no Apêndice M). Em resposta à pergunta “Então poderíamos dizer que 
estes apps custam no mínimo R$ 30 mil, desse valor para cima?”, Almeida respondeu: “R$ 30 mil é 
bem pouco”. Depois da negativa em revelar o custo de produção de Pequenos Grandes Contos de 
Verdade e de Quanto Bumbum!, perguntou-se a Isabel Malzoni: “Mais ou menos de R$ 30 mil?”, ao 
que ela respondeu: “Tá no número, talvez um pouco mais”. (MALZONI, 2018, em entrevista à autora, 
disponível no Apêndice L) 
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da produção e do consumo de livros digitais interativos e as dificuldades encontradas 

para que um livro possa ser disseminado: o EPUB é uma tecnologia aberta e funciona 

em todos os dispositivos, embora com possibilidades de interação mais simples; nos e-

books proprietários e nos aplicativos, não há convergência entre sistemas operacionais 

nem entre canais de distribuição. Assim, as empresas criadoras precisam decidir em que 

tecnologia querem produzir ou se investirão no desenvolvimento em diferentes formatos, 

tendo em vista aspectos como o quanto podem gastar, que tipo de interações querem 

oferecer e que público visam atingir: leitores que possuem um iPad, um celular Android, 

ou que têm apenas um computador de mesa? São muitas as variáveis. 

 Definir em que formato e sistema desenvolver um livro, e para quais dispositivos, 

envolve, portanto, muitas decisões. Por exemplo, se o produtor quer que uma nuvem 

saia voando pela tela a partir do sopro do leitor ou que haja diversos tipos de narração 

para escolha pelo usuário, ele não poderá optar por um e-book convencional, em EPUB; 

terá que desenvolver um livro-aplicativo que tenha maior grau de interatividade. Se quer 

um livro infantil com muitos detalhes visuais ou com muito texto em cada página/cena, 

talvez deva escolher fazer somente para tablets e não para smartphones, que têm tela 

menor (ou terá que fazer várias adaptações). Se quer colocar diversas possibilidades de 

narração, deverá saber que o livro não funcionará a contento em aparelhos que possuam 

pouca memória, porque a narração torna o livro maior e mais pesado para baixar. Se 

quer um livro para dispositivos móveis, mas que possa atingir um maior número de 

leitores potenciais, talvez deva investir no sistema Android, cujos dispositivos têm menor 

preço do que tablets e smartphones do sistema iOS (iPhone, iPad, por exemplo). 

 Isabel Malzoni (2018), proprietária da editora Caixote, agraciada duas vezes com 

o Prêmio Jabuti, comenta que o EPUB tem limitações de projeto gráfico e interatividade, 

enquanto o formato aplicativo permite maior liberdade:  

 

O EPUB tem uma série de limitações. Você até consegue algum tipo de 
interatividade, algum tipo de animação... O aplicativo é um software que você 
desenvolve do zero, então ele não tem essas limitações. Claro que tem outras 
limitações, o tamanho, por exemplo, é uma coisa que a gente aprendeu que é 
uma limitação, mas você consegue fazer o que quiser lá dentro, não dentro de 
um formato; então o EPUB, salvo algumas exceções, pode ser frustrante para a 
criança, ela espera que alguma coisa além daquilo aconteça. [...] O EPUB tem 
um texto dinâmico, você consegue inserir algum tipo de animação e tal, mas a 
maior parte das coisas a gente não consegue colocar. (MALZONI, 2018, em 
entrevista à autora, disponível no Apêndice L) 
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 Analisando os livros vencedores do Jabuti na categoria Infantil Digital, como 

pontuamos mais detidamente no Capítulo 2, percebemos as escolhas que foram feitas: 

três são exclusivos de um único sistema – um só para Android e dois só para iOS e 

quatro livros funcionam apenas em tablets, seja de um único sistema ou dos dois. Alguns 

dos títulos ainda têm também versões mais simples de e-books. 

 Samira Almeida (2018), sócia da StoryMax, que também recebeu por duas vezes 

o Prêmio Jabuti, explica por que o app-book Via Láctea foi feito para tablets e 

smartphones dos dois sistemas, enquanto Nautilus foi feito apenas para tablets: 

 

[...] É por uma coisa que infelizmente pouca gente percebe. É porque a gente, a 
StoryMax, se preocupa muito com o tamanho dos aplicativos e como eles vão 
se acomodar nos aparelhos das pessoas. Quanto tempo vai demorar para 
baixar, quanta memória vai consumir... isso você não vê em muitas publicadoras 
de apps por aí... porque na verdade, elas também não conhecem a tecnologia, 
não pensam sobre isso. Hoje em dia que a gente está vendo propagandas na 
TV sobre “como meu app é mais leve”... Agora! Então eu espero que isso vá 
melhorando ao longo do tempo. Então, o Nautilus, que é um livro enorme, 100% 
narrado por uma pessoa de verdade, não por um robô – porque um robô é 
010101, o arquivo fica pequeno; mas uma pessoa de verdade é a diferença, 
como um troço que você imprime em uma impressora e uma aquarela que você 
pinta a mão: o arquivo fica muito grande. Só por isso nós liberamos apenas para 
tablet, porque o tablet tem mais memória que o celular. Apenas por isso. E na 
verdade, você consegue baixar o Nautilus num celular... mas não vai ser 
agradável de ler, o arquivo vai ocupar bastante memória... então não é essa 
experiência que eu quero dar para o meu leitor. E agora já está no nosso scrum 
de próximas atividades fazer adaptação dele como todos os nossos apps – todos 
os nossos apps têm a adaptação já para tablet e smartphone. O Frankie [For 
Kids] quando nasceu já nasceu pra tablet, hoje já tem adaptado pra celular 
também. A gente tá fazendo adaptação porque as lojas do Android já não 
permitem mais você falar que não pode baixar pra smartphone, pelo tamanho 
da tela. (ALMEIDA, 2018, em entrevista à autora, disponível no Apêndice M) 
 

 Percebe-se das falas de Malzoni e de Almeida a importância de o livro digital ser 

pensado para cada sistema e dispositivo e, também, a influência que as grandes 

corporações da mídia digital têm no mercado, uma vez que suas exigências influenciam 

diretamente na forma como os livros e outros produtos digitais são desenvolvidos. 

 Tavares também ressalta a importância de se ter em mente as vantagens e 

limitações de cada plataforma, quando se desenvolve um livro digital: 

 

Existe uma ilusão em quem produz ou cria livros digitais infantis de que seja 
possível criar um livro, ou arquivo, e este funcionar em todos os aparelhos 
possíveis e imagináveis. Na minha opinião, esta é uma ilusão por dois motivos 
fundamentais: primeiro, o fato de que as plataformas digitais são fragmentadas, 
seja tecnicamente (sistema operativo) seja nos aparelhos, que são fisicamente 
muito diferentes. Não dá pra comparar a leitura em um smartphone com a leitura 
que ocorre em um computador de mesa. O contexto, o objeto, a posição 
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psicológica do leitor é totalmente diferente, além do fato de que as 
funcionalidades que estas plataformas possuem são diferentes.  
O segundo motivo é que os livros infantis usam da materialidade do objeto físico 
para transmitir significado, assim como ocorre no impresso, onde textura do 
papel, cores ou formatos são essenciais ao conteúdo do livro infantil. Eu diria 
que tamanho de tela, tipo de aparelho, funcionalidades, portabilidade também 
direcionam o livro digital infantil, exigindo uma forte adaptação do conteúdo para 
as plataformas específicas. Melhor, prefiro dizer que cada plataforma deve ser 
olhada nas suas vantagens e limitações e desfrutadas da melhor maneira 
possível para contar uma história. Por exemplo, se olho a plataforma Amazon, 
loja e aparelhos, entendo que o foco dela é texto e conforto na leitura, não 
interações ou animações. Preciso desfrutar isto para contar a minha história, 
levando em consideração também que muitas vezes o público quer apenas ler. 
Nestes anos tenho confirmado na prática que é a história que faz o sucesso do 
livro digital e não as interações. (TAVARES, 2018) 

 

 Questões mercadológicas também influem na decisão sobre que formato e 

sistema escolher, como se pode perceber a partir da fala de Lavínia Fávero, editora de 

Literatura Infantil da Abril Educação na época do lançamento de Meu Aplicativo de 

Folclore: 

 
A ideia surgiu de uma demanda do Departamento de Tecnologia. A gente tinha 
verba para fazer dois aplicativos, tendo em vista que havia a possibilidade de o 
Governo Federal passar a comprar conteúdos digitais, via Programa Nacional 
Biblioteca da Escola (PNBE). [...] Fizemos a opção por fazer um aplicativo e não 
um e-book mais simples justamente porque tínhamos essa demanda, esse 
aceno de uma demanda governamental, e nos foi proposta [pela própria editora] 
essa verba para desenvolvimento de aplicativo. [...] Na época, ainda... a parte 
educacional, os produtos educacionais, principalmente nessa questão de venda 
governamental, ainda estavam bem concentrados em tablets. Tanto que, como 
eu te expliquei antes, a gente queria usar os recursos específicos do tablet. 
Então, em princípio, foi isso que nos guiou. (FÁVERO, 2018, em entrevista à 
autora, disponível no Apêndice K) 
 

 Almeida também recorda da expectativa que havia de o Governo investir em livros 

digitais: “Então, rolou um pouco isso, era uma época em que o Governo estava falando 

em pedir livros com mais interatividade, coisas e tal, aí depois não pediu, foi meio 

morrendo, a coisa...” (ALMEIDA, 2018, em entrevista à autora, disponível no Apêndice 

M)90 

                                                        
90 O Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), do Ministério da Educação, implantado em 1997, 
distribui obras de literatura, pesquisa e referência às escolas públicas das redes municipal, estadual e 
federal (para a educação infantil, anos iniciais do ensino fundamental e educação de jovens e adultos; 
ou para os anos finais do ensino fundamental e para o ensino médio). Consultados os editais do PNBE 
disponíveis na internet, referentes aos anos de 2010 a 2015 (período que antecede e inclui o ano de 
criação da categoria Infantil Digital do Prêmio Jabuti), não se encontrou nenhuma referência a livros 
digitais interativos. A partir do edital de 2011, houve a exigência de que as obras selecionadas e 
adquiridas para o PNBE fossem entregues e/ou disponibilizadas obrigatoriamente no formato digital 
acessível MecDaisy, solução que permitiria “a reprodução audível por meio da gravação ou síntese de 
fala, a navegação pelo texto, a reprodução sincronizada dos trechos selecionados, a ampliação de 
caracteres e a conversão para o Braille” (conforme informado, por exemplo, no item 8.2 do edital de 
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 Almeida e Malzoni ainda pontuam outras questões mercadológicas, ligadas às 

especificidades dos consumidores de um ou de outro sistema operacional e à “cultura 

da gratuidade”: 

 
É difícil vender aplicativo. É bem difícil. Os meus aplicativos que são vendidos 
são os meus aplicativos que têm menos download. Comparando inclusive com 
os que são Freemium - que você pega ele de graça, mas tem coisa dentro que 
é vendida, ele tem a literatura de graça, ele tem música e jogo pagos – é 
totalmente diferente. O impulso de baixar quando é gratuito é muito. [...] Isso é 
muito mais forte no Android, ainda, porque o usuário do Android - agora tá 
começando a mudar, mas por muito tempo foi aquele que nem tem cartão de 
crédito cadastrado, é o cara que tem o primeiro celular dele, tem medo de pôr, 
enfim. Brasil, isso tudo é muito recente pro brasileiro, ter smartphone, ter um 
cartão de crédito. [...] (ALMEIDA, 2018, em entrevista à autora, disponível no 
Apêndice M) 

 

 Questionada sobre o motivo de ter optado em fazer Pequenos Grandes Contos 

de Verdade apenas para o sistema iOS, afirmou Malzoni: 

 

Porque Android não vende. [...] Quase nada. [...] Porque eu acho que o 
consumidor do GooglePlay está mais habituado a baixar coisas gratuitas. Talvez 
tenha, não sei, mas me parece que o usuário do Android sabe que ele tem mais 
chance de enfrentar dificuldades técnicas. O usuário do iOS não, se tem algum 
aplicativo com problema, a Apple tira do ar. Ele não deixa você baixar um 
aplicativo e se ele não rodar você reclama e... O Android não, existe essa 
possibilidade, dependendo do aparelho que você tiver, ele não vai rodar, ou vai 
rodar mal, já tem mais dificuldades técnicas do que o iOS, então dependendo 
do celular que ele tem, ele já sabe que não vai rodar, tem a possibilidade dele 
baixar e ser uma porcaria, então agora tô usando Samsung pra testar bem 
esses... então você baixa coisa que não funciona e é isso aí, já tem essa cultura 
de não pagar.  
[...] a gente só faz Android porque dá pra fazer, porque não vende. (MALZONI, 
2018, em entrevista à autora, disponível no Apêndice L)91 

 

                                                        
2013, disponível em: www.fnde.gov.br/centrais-de-conteudos/publicacoes/.../109editais?...6813.. 
.pnbe-2013. Acesso em: 2 nov. 2018). A preocupação com o digital, portanto, era pontual e direcionada 
à acessibilidade, não se chegando a abordar o livro digital como linguagem, dentro da proposta que se 
estuda nesta dissertação. Pelas entrevistas realizadas, pode-se perceber que havia rumores no 
mercado de que o Governo sinalizaria uma possível demanda pelo livro digital. Na prática, no entanto, 
isso não se comprovou. Editais disponíveis em: http://www.fnde.gov.br/programas/programas-do-
livro/consultas/editais-programas-livro/item/5339-edital-pnbe-2015 (2015); http://www.fnde.gov.br/ 
programas/programas-do-livro/consultas/editais-programas-livro/item/3982-edital-pnbe-2014 (2014); 
www.fnde.gov.br/centrais-de-conteudos/publicacoes/.../109-editais?...6813...pnbe-2013 (2013); 
https://www.fnde.gov.br/programas/programas-do-livro/consultas/editais-programas-livro/item/3977-
edital-pnbe-2012 (2012); https://www.fnde.gov.br/programas/programas-do-livro/consultas/editais-
programas-livro/item/3975-edital-pnbe-2011 (2011); www.fnde.gov.br/centrais-deconteudos/ 
publicacoes/.../109-editais?...edital-pnbe-2010> (2010). Acesso em: 2 nov. 2018.   
91Sobre a questão da gratuidade, interessante observar também a última pesquisa Retratos da Leitura 
no Brasil, divulgada em 2016, que mostra que, em 2015, 88% das pessoas que leram publicações 
digitais baixaram-nas gratuitamente, enquanto 15%, apenas, pagaram (2% não lembravam). Em 2011, 
ano a que se refere a pesquisa anterior, as percentagens eram similares: 87% baixaram gratuitamente 
e 13% pagaram. 
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 Isto posto, percebe-se que produzir um livro digital interativo para crianças exige 

muito mais do que vontade e meios para isso. São necessárias considerações sobre as 

possibilidades de cada formato e dispositivo tecnológico, sobre o acesso por parte do 

público-alvo, sobre demanda e práticas de consumo, sobre qual a melhor forma de se 

contar digitalmente esta ou aquela história. Decisões que levam em conta, entre outras, 

questões de mercado, tecnologia, recursos financeiros e humanos, arte e, em sendo 

literário, literatura. Ou seja, que concernem a formas, procedimentos, recursos e 

conteúdo, levando-se em conta aspectos de caráter objetivo e de caráter estético. 

 

3.2 UM LIVRO DE MÚLTIPLOS AUTORES  

 
 Em seu livro A Estetização do Mundo (2015), Gilles Lipovetsky e Jean Serroy 

trazem o conceito de “capitalismo artista” (também chamado de capitalismo criativo ou 

transestético), definindo um sistema que cria produtos de alta tecnologia que possibilitam 

“práticas de consumo estético” e que se caracteriza pela forte interdependência das 

tecnologias da informação e da comunicação e do setor cultural (LIPOVETSKY; 

SERROY, 2015, p. 66-67): 

 

Sistema de essência transestética, o capitalismo artista mistura estruturalmente 
arte e indústria, arte e comércio, arte e entretenimento, arte e lazer, arte e moda, 
arte e comunicação. Nele, a arte nunca se apresenta numa forma pura ou 
autônoma, mas sempre associada e misturada às lógicas do comercial, do 
utilitário, do entertainment. Desse modo, o capitalismo artista deve ser entendido 
como o estado da ordem econômica liberal que, não tendo mais como eixo 
fundamental a produção dos bens de equipamento, investe cada vez mais nas 
indústrias de criação a fim de colocar no mercado uma multidão de produtos e 
serviços de consumo atraentes, de bens que proporcionem prazer, distração e 
experiências emocionais (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p.70): 

 

 Apesar de, do ponto de vista da literatura, não existir ainda uma indústria 

importante no que concerne aos livros digitais interativos, esses objetos parecem somar-

se a essa lógica transestética, uma vez que, não raro, misturam literatura e 

entretenimento, arte e tecnologia, comunicação e interatividade, buscando um novo 

mercado por meio de diferentes experiências de leitura, numa nova era de consumo. 

Dentro desse conceito, os autores ressaltam a “acentuação da divisão do trabalho 

artístico” e a crescente especialização das indústrias criativas: 

 

As possibilidades de trabalhar na área artística são tanto maiores por se 
desenvolverem nesse setor atividades cada vez mais especializadas e 
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segmentadas. As inovações tecnológicas, a renovação das artes, as 
transformações das empresas culturais acarretaram uma acentuação da divisão 
do trabalho artístico, de novas profissões, de novas identidades profissionais, 
uma diferenciação e uma especialização crescentes das atividades criativas. 
Onde o artista era um solitário, a atividade estética tal como o sistema a 
desenvolve atualmente requer uma multiplicidade de participantes. 
(LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 117) 

 

 Ana Elisa Ribeiro (2011) também ressalta o distanciamento dessa figura do 

artista/autor solitário que, ao longo da história do livro, passou a depender de outros 

múltiplos atores:  

 

Mais uma vez repetindo histórias, o escritor se vê obrigado a trabalhar em 
equipe. Há séculos foi apenas o mentor das obras, dependendo de um escriba 
que lhe fazia o trabalho braçal e menos digno de escrever de próprio punho. 
Mais tarde, apropriou-se dos meios de dar à luz a criatura. Moveu, ele mesmo, 
além dos neurônios, as mãos. Ainda depois, passou do “dátilo ao dígito” (CASA 
NOVA, 1999), em alguns casos via mimeógrafo e fotocópia, dependeu de 
artefinalistas e gráficos, para, agora, ter, ao mesmo tempo, a possibilidade de 
criar, editar, diagramar e enviar para a impressora, mas também depender de 
programadores, técnicos informáticos e distribuidores. (RIBEIRO, 2011, p. 10) 

 

 Esta é uma questão importante para a discussão dos livros digitais interativos: a 

pluralidade de expertises exigidas para que se execute um projeto literário digital e o 

consequente impacto que isso pode ter no conceito de autoria. 

 Não são apenas o escritor e os profissionais tradicionalmente presentes na 

indústria editorial que fazem um livro digital interativo nascer. De forma geral, para 

desenvolver um livro para crianças com recursos de maior interatividade, como os livros-

aplicativos, são necessários, além do autor historicamente reconhecido como tal 

(escritor/ilustrador), pessoas que entendam das áreas editorial (ex: editor, tradutor), de 

arte (animador, diretor de arte, designer de experiência do usuário/ UX Designer) e de 

desenvolvimento (especialistas na tecnologia utilizada/desenvolvedores). Além disso, 

podem compor a equipe outros especialistas, como atores, locutores, produtores 

musicais, produtores de vídeo e outros profissionais que auxiliam na produção de 

conteúdo, como educadores e jornalistas, por exemplo. 

 Para se ter uma ideia do que aqui se aborda, basta ler a tela de créditos de Meu 

Aplicativo de Folclore. Além do autor – nesse caso, dos textos e das imagens – e da 

editora, são identificadas mais de uma dezena de funções desempenhadas para a 

produção do app-book: gerente editorial, coordenadora de arte, coordenadora de 

revisão, gerente de desenvolvimento digital, coordenadora de produção, roteirista, 

direção e produção artística, produção executiva de áudio, direção musical, 
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composições e arranjos, direção de narradores, produção musical, sound design, pós-

produção de áudio e gravação, narradores e coros. Sem todas essas funções e os 

respectivos profissionais atuando, o livro não se viabilizaria da forma e com os recursos 

que foram disponibilizados. 

 Samira Almeida conta que há cinco profissionais contratados para a equipe fixa 

da StoryMax. Além dos sócios – ela, jornalista com vasta experiência na área editorial, 

e Fernando Tangi, ilustrador e programador (que chegaram a fazer alguns app-books 

sozinhos), a empresa conta com um funcionário para a área de arte e um para 

desenvolvimento, além de uma pessoa para atender o setor de comunicação e 

marketing. Dependendo do projeto, no entanto, pode haver mais de 15 pessoas 

contratadas. Segundo ela, três áreas são essenciais para um bom projeto editorial 

digital: coordenação editorial, coordenação de animação e interatividade e coordenação 

de tecnologia.  

 

[...] Precisa desses três. E aí, debaixo desses três guarda-chuvas é onde varia. 
Frankie [for Kids], só a gente fez. O Via Láctea só a gente fez. E aí se você tiver 
como ter braço pra trabalhar, se tiver dinheiro no projeto pra isso, a gente 
distribui trabalho. O acabamento fica melhor, o projeto fica pronto mais rápido. 
Senão, você senta e faz. Mas, basicamente, você precisa de uma pessoa 
olhando desde o editorial - isso inclui estética, mercado, além do texto em si. 
Estética inclui som, por exemplo, uma pessoa só olhando arte e animação, então 
como é que a arte vai falar com o texto, como é que animação vai falar com arte 
e como é que isso não vai entregar toda a história, mas vai ser uma coisa pra 
explorar. E o dev [desenvolvedor] é o cara que costura tudo. (ALMEIDA, 2018, 
em entrevista à autora, disponível no Apêndice M). 
 

 No caso da StoryMax, os profissionais dessas três áreas reúnem-se para 

definirem, conjuntamente com o autor – quando é o caso de autor ou adaptador externo 

vivo (a empresa trabalha muito com textos clássicos) – as melhores escolhas para cada 

projeto. 

 Com tantas especialidades pensando juntas um projeto, o conceito de autoria 

parece mais fluido, menos definido, do que nas experiências com o livro impresso. Afirma 

Almeida: 

 

É muito diferente. É uma das coisas que são bastante desafiadoras porque tem 
pessoas em posições criativas (e que podem ser chamadas de autoras) em 
áreas novas para a indústria do livro, como o sound designer e até, em alguns 
casos, o programador. Nos nossos apps todo mundo leva crédito junto e, de 
fato, nós definimos como será cada appbook juntos – essa é uma das partes 
mais demoradas do processo. Mas definitivamente não existe fórmula. 
 [...] Quem vai ganhar o Jabuti lá tem a ver com o campo que eles colocam ali 
no site pra gente preencher, não tem a ver com o que eu acho. Inclusive esse 
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último ano que a gente ganhou eu tive que pedir pra eles fazerem uma correção, 
porque lá estava escrito... Ah, eu não lembro exatamente como era, mas assim, 
do jeito que estava escrito eu entendi que era só o autor do texto. Aí depois, 
quando saiu, não saiu o ilustrador, eu achei uma sacanagem isso aqui. Então é 
a história de você sujar a base da pesquisa. Se você faz a pergunta errada, 
quem sabe o que vão responder? Então, pra quem eu estou dando esse status, 
hoje, são as pessoas com quem eu converso, que sentam aqui na mesa - todo 
mundo senta na mesa pra fazer o projeto junto. Normalmente faço eu, o Nando, 
o Lauro e o Pedro, que são do time. No caso do Nautilus tivemos um autor 
convidado, que é o Maurício Boff. [...]. (ALMEIDA, 2018) 

 

 A fala de Almeida aponta para a necessidade de uma redefinição de autoria, no 

trato com as produções literárias digitais, situação também observada por Isabel 

Malzoni, da editora Caixote, que relata a experiência do último prêmio Jabuti, recebido 

pelo livro Quanto Bumbum!: 

 

[...] Agora, quando a gente foi receber o Prêmio Jabuti do Quanto Bumbum!, 
fomos eu, a Cecília, que é a ilustradora e diretora de arte, e o Fernando e a 
Camila, os desenvolvedores. E na hora de inscrever, eu escrevi que era 
importante existir essas três partes, porque de fato eram três partes atuantes do 
livro. Então, teve quem ilustrou e fez as animações, teve quem escreveu o texto 
e teve quem desenvolveu toda a experiência. E essa parte dos desenvolvedores 
eles não reconhecem. E, na verdade, como que você não reconhece? Porque 
toda a experiência digital é essa parte, né? O resto, texto e ilustração, é o que 
tem no impresso. Os desenvolvedores, que são quem cria a interface, cria as 
interações, cria toda a navegação... (MALZONI, 2018, em entrevista à autora, 
disponível no Apêndice L) 

 

 É certo que mesmo na indústria editorial tradicional, em meio impresso, diversos 

profissionais atuam para um determinado resultado final. Um texto ilustrado, 

apresentado com certo projeto gráfico e diagramação e impresso em determinado tipo 

de papel, pode causar impacto diferente no leitor, se tiver uma forma distinta de 

organização e apresentação, por exemplo. Nem por isso o designer ou o editor são 

“alçados” ao posto de autor (com todas as implicações que isso pudesse ter, inclusive 

em relação a direitos autorais e patrimoniais). Da mesma forma, o livro digital interativo 

envolve uma série de profissionais que podem fazer diferença na qualidade da 

experiência do leitor. O livro interativo é experiência de leitura mediada por recursos 

digitais, assim, até que ponto um designer de experiência e um desenvolvedor, por 

exemplo, não poderiam figurar como autores? Segundo as especialistas, os créditos de 

autoria do livro digital interativo não poderiam deixar de considerar, também como 

autores, os profissionais que trabalham para que aquele conteúdo seja uma experiência 

de leitura realmente diversa e única, em meio digital. 
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3.3 A QUESTÃO DA EVANESCÊNCIA  

  

 Não há como abordar a literatura em meio digital e os livros digitais interativos 

sem se falar sobre um grande problema: o risco sempre presente da evanescência das 

produções; a insegurança sobre a “vida útil” desses livros. 

 Em 2011, Jorge Luiz Antonio já chamava atenção para a questão da rápida 

obsolescência das produções literárias digitais, quando falava a respeito da tecno-arte-

poesia no Brasil, comentando sobre o desafio de se resgatar processos criativos dos 

pioneiros da poesia digital, via programas de conversão de arquivos e outros processos 

de recriações, já que muitas obras haviam se perdido com as mudanças tecnológicas92. 

Afirmava Antonio: 

 
É uma poesia que se transforma com os processos artísticos e de design e, 
principalmente, com os processos tecnológicos e está vinculada aos estágios da 
tecnologia e à sua rápida obsolescência, necessitando transformação, mudança 
e adaptação na velocidade do surgimento dos hardware e software. (ANTONIO, 
2011, p. 112) 

 

 Da mesma forma, Alamir Aquino Corrêa (2016) ressalta a dificuldade que se tem 

no próprio desenvolvimento de pesquisas sobre a literatura em meio digital em função 

de tais transformações: 

 

[...] alguns objetos podem ter perdido a possibilidade de sua execução, por não 
haver mais o suporte necessário para sua reapropriação (tanto em termos de 
software quanto em termos de hardware) ou, se há, o seu custo é por demais 
elevado. [...] Pesquisas sobre tais objetos não podem ser repetidas, dando aos 
estudiosos um poder inimaginável – o de uma confiabilidade pela inexistência 
dos objetos eventualmente eliminados por decisão corporativa, venda de 
softwares por companhias que preferem eliminá-los, desinteresse em razão de 
seu envelhecimento tecnológico ou mesmo fatos fortuitos, como a perda de 
direito de uso de domínios de sítios. É como se estivéssemos a lidar com 
civilizações ou culturas extintas – a construir uma teoria sobre o nada. Rastros 
desses materiais sugerem o nascimento de uma arqueologia cibernética a lidar 
com pedras da Rosetta quase contemporâneas. (CORRÊA, 2016, p. 244) 

 

 Nos livros digitais interativos, sobretudo aqueles desenvolvidos como aplicativos, 

a necessidade de adaptação tecnológica e a questão da obsolescência, ou 

                                                        
92Conforme já nos referimos no artigo Os app-books e a nova materialidade da literatura infantil: 
reflexões a partir da análise dos livros-aplicativos Pequenos Grandes Contos de Verdade e Meu 
Aplicativo de Folclore, publicado em coautoria com Alice Atsuko Matsuda nos Anais do V Simpósio 
Internacional e do IX Simpósio Nacional de Literatura e Informática, em 2018. Disponível em: 
http://www.guaritadigital.com.br/casaleiria/acervo/ulbra/simposio.html#page=264. Acesso em: 11 jul. 
2018. 
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“evanescência”, como se refere Corrêa (2016) – também é muito presente e dificulta 

sobremaneira a fruição e disseminação desse tipo de obra e também sua pesquisa.  

 A partir da análise da tabela comparativa entre os livros vencedores do Jabuti 

Infantil Digital, percebe-se que apenas dois livros não haviam passado por atualizações 

para correção de erros, melhorias e adaptações, depois de serem disponibilizados93, 

sendo que, até julho de 2018, pelo menos três livros já não podiam ser baixados. 

 O app-book Meu Aplicativo de Folclore, primeiro ganhador da categoria infantil 

digital do Prêmio Jabuti, não pode mais ser comprado nas lojas de vendas de aplicativos 

dos dois sistemas porque não foi atualizado. Ele foi disponibilizado em maio de 2013, 

teve de ser atualizado em 2013 e 2014, para se compatibilizar com novas versões de 

sistema, mas no final de março de 2018 já não aparecia mais nas lojas, depois de um 

período em que a página de vendas do sistema iOS exibia a seguinte mensagem: “O 

desenvolvedor deste app precisa atualizá-lo para que funcione com o iOS11” (FIGURA 

66). Ou seja, a “vida útil” do livro-aplicativo foi de quase cinco anos.  

 Da mesma forma, o livro Chove Chuva - Aprendendo com a Natureza: sabedoria 

popular, terceiro colocado no Prêmio em 2016, também não está mais disponível na loja 

do sistema Android, que mostra a seguinte mensagem: “O item não foi encontrado”. Ele 

havia sido disponibilizado em dezembro de 2015, tendo “durado”, portanto, pouco mais 

de dois anos. 94  O mesmo ocorre com Flicts, que em julho de 2018 ainda estava 

disponível para dispositivos do sistema iOS, mas indisponível na loja GooglePlay, do 

sistema Android95. Em consulta feita em janeiro de 2019, o app não foi encontrado em 

nenhuma das duas lojas. 

                                                        
93Aqui não se considera a Coleção Itaú Kidsbook, porque foi feita em Facebook Canvas e não há 
informações disponíveis sobre possíveis atualizações. 
94Últimas consultas feitas em 10 de julho de 2018 e 7 de janeiro de 2019. 
95 Em maio de 2018, a página de venda do livro-aplicativo no sistema Android 
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mafua.flicts2) exibia a seguinte mensagem: “O item 
não foi encontrado.” Último acesso: 10 jul. 2018. 
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FIGURA 66 – MENSAGEM NA LINHA SUPERIOR DA PÁGINA DE VENDAS DE MEU APLICATIVO DE 

FOLCLORE, NO SISTEMA IOS, EM 9 DE MARÇO DE 2018 (CAPTURA DE TELA) 
 

 

 Livros-aplicativos também conhecidos, como o americano The Fantastic Flying 

Books of Morris Lessmore, primeiro livro interativo desenvolvido pela Moonbot Studios, 

com texto de William Joyce, ou o brasileiro Quem soltou o PUM?, da Companhia das 

Letras, com texto de Blandina Franco e ilustrações de José Carlos Lollo, não estão mais 

disponíveis. Feito em 2011, Quem soltou o PUM? chegou a ser finalista da primeira 

edição do Bologna Ragazzi Digital Award, em 201296 e teve as vendas suspensas em 

janeiro de 2018. A coordenadora de Livros Digitais da editora, Marina Pastore, assim 

relatou: 

 

Os três aplicativos [que haviam sido feitos pela Companhia das Letras] tiveram 
as vendas suspensas a partir de janeiro deste ano. Consideramos que eles já 
não forneciam uma experiência de leitura tão boa, já que acabamos não 
conseguindo investir nas atualizações necessárias para que os apps 
funcionassem bem nas versões mais recentes do iOS. (PASTORE, 2018, por 
email) 

 

 Numa consulta ao site da editora FTD, que produz livros didáticos e de literatura, 

em diferentes formatos, percebeu-se que também há livros digitais produzidos e ali 

anunciados que já não podem ser encontrados nas lojas de vendas indicadas (iBooks e 

App Store). Os quatro app-books da editora que foram finalistas do Prêmio Jabuti de 

                                                        
96 Informações sobre os finalistas de 2012 disponíveis em: https://toc-bologna-2011.pr.co/31761-the-
bolognaragazzi-digital-award-a-new-generation-of-children-s-stories. Acesso em: 7 jan. 2019. 
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2015, na categoria Infantil Digital, feitos para iPad, por exemplo, não estão mais 

disponíveis, apesar de ainda estarem em destaque no site, com os respectivos links para 

as lojas digitais. Na App Store, a pesquisa por qualquer um daqueles títulos - A Baleia, 

de Cláudio Feldman; Alice no País das Maravilhas, de Ligia Cademartori; Os 

Telecaramujos, de Maria Heloisa Penteado; e Quer Brincar de Pique Esconde, de 

Isabella Carpaneda e Angiolina Bragança – resulta na mensagem: “App indisponível – 

este app não está disponível no momento no seu país ou região”.97 

 Consultada sobre o motivo da indisponibilidade desses livros nas lojas digitais e 

se eles precisavam de atualização frente a mudanças de sistema operacional, por 

exemplo, Isabel Lopes Coelho, editora de Literatura Infantil e Juvenil da FTD, afirmou 

que os livros-aplicativos continuavam “disponíveis para as escolas adotantes”, apenas 

não estavam mais nas lojas de venda citadas: “Nada de especial nisso. As atualizações 

são feitas conforme a necessidade do mercado”. O fato é que pelo menos a oferta direta 

ao consumidor leitor, por algum motivo não especificado pela editora, foi descontinuado, 

focando-se apenas no mercado escolar, que é o filão da empresa. 

 Samira Almeida e Isabel Malzoni falam a respeito dos motivos das atualizações e 

da necessidade de permanente atenção a mudanças de versões de sistema: 

 

Quando muda o sistema operacional geralmente a gente precisa atualizar. Não 
necessariamente e não toda vez, mas agora teve do que você mesma pegou, 
que não estava gravando, então a gente sempre tem que dar alguma 
atualização. [...] As atualizações maiores acontecem no começo, então 
geralmente a gente lança, e aí vai testando, testando, testando, aí descobre 
algum lugar que tá dando pau ou não funciona muito bem como a gente previa. 
Quer ver, por exemplo, quando a gente lançou o Pequenos Grandes Contos, o 
do pinguim bem agasalhado, logo no começo tem aquela cena que você chama 
o veterinário, e inicialmente você chamava no microfone, e era o microfone que 
acionava. Só que o microfone, a ferramenta microfone, tem um delay que 
precisa pedir sua autorização pra usar, então ele entende que você quer usar, 
aí ele pede e aciona. Mesmo que você já tenha autorizado, esse pequeno delay 
entre ele entender que você quer usar o microfone e acionar, ele às vezes não 
funcionava e deixava as crianças impacientes. Você tinha que chamar e chamar 
de novo, ficava parecendo que era um erro nosso e era só esse delay da 
ferramenta. [...] É, aí a gente colocou um botão. Mas a gente já tinha lançado. 
[...] Tinha outra coisa que não tinha setinhas pra ir pra frente, enfim, você vai 
testando como aquilo funciona, ainda mais quando você tá testando uma 
interface muito diferente do que você já fez. (MALZONI, 2018, em entrevista à 
autora, disponível no Apêndice L) 

 

 Na fala acima, Malzoni ressalta sobretudo as adaptações que facilitaram o 

                                                        
97 Consultas realizadas no site: http://digital.ftd.com.br/conheca-livros-digitais-apps.php e nas lojas 
digitais em 19 nov. 2018. 
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entendimento e a usabilidade por parte do leitor.  

 Questionada especificamente sobre a existência ou não de um contrato com 

prestadores de serviço, com prazos de compromisso para atualização dos livros, ela 

afirmou: “O contrato prevê atualizações, no primeiro não previa; claro, com o primeiro a 

gente aprende; hoje quem atualiza é outro fornecedor, não o que fez”. Sobre o prazo, 

disse: “No mínimo dois [anos]” (MALZONI, 2018, em entrevista à autora, disponível no 

Apêndice L). 

 Samira Almeida apresenta também outros motivos para atualizações: 

 

[...]Tem N razões; se você for pegar jogo, por exemplo, a prática de atualização 
em jogo é quinzenal. Isso é bem visto pelas lojas, quando você atualiza, eles te 
jogam pra cima porque isso mostra que a empresa tá se preocupando em 
renovar a experiência pra quem tá usando. Então, muita gente atualiza só por 
isso. Às vezes a gente faz poucas coisas e atualiza, e aí é onde você vai ver 
‘melhorias gerais’, porque, às vezes, não foi nada demais, talvez, é só uma 
imagem que a gente achou que estava meio em baixa resolução, a gente 
aumentou... Eu não vou escrever isso na descrição, então, geralmente, é isso, 
geralmente são coisinhas assim. E pelas contas que eu já fiz, hoje, pode variar 
um pouquinho, mas em média mais ou menos a cada quatro anos você 
realmente precisa de uma atualização. Todo ano você vai fazer uma coisinha, 
mas é muito simples mesmo, dá mais trabalho testar do que atualizar. Seria 
como fazer – vou dizer uma coisa bem tosca – seria como fechar um PDF novo. 
Só que depois que você fecha de novo, você tem que mandar pro revisor de 
novo... Então, o que custa caro, nessa coisa que é uma vez por ano, é o 
processo de testar de novo pra ver se está tudo certo. Porque geralmente não 
muda nada. De quatro em quatro anos existe uma grande mudança, que é 
exatamente essa virada que você viu agora, que todo mundo morreu. 
[...] esse é o processo do 1.0 e do 2.0. Tem do 1.0, 1.1, 1.2, 1.3... De repente, 
tem um 2.0. E 2.0 é muito diferente de 1.0. (ALMEIDA, 2018, em entrevista à 
autora, disponível no Apêndice M) 

 

 Sobre a periodicidade de mudanças, Almeida afirma que, apesar de não ser uma 

regra que a cada quatro anos se tenha uma grande mudança operacional, ela tem 

observado empiricamente essa lógica, nos dois sistemas:  

 
“[...] eu não sei se isso é uma regra... eu tenho observado isso pros meus apps. 
[...] Eu observei no meu mercado que de quatro em quatro anos é mandatório. 
Então, quando eu vou falar de projetos que eu sei que vai ter uma empresa, que 
não vai ser só meu, eu já planejo isso. ‘Oh, Ano 1 é isso, isso, isso; Ano 2, Ano 
3, Ano 4 nós vamos reconstruir’. (ALMEIDA, 2018, em entrevista à autora, 
disponível no Apêndice M) 

 

 As informações trazidas pelas editoras digitais mostram como é dinâmico o 

processo de manutenção de uma produção “viva” para os leitores e o quanto isso 

depende não apenas do comprometimento das empresas produtoras (que também têm 

de se preocupar em, elas próprias, conseguirem se viabilizar financeiramente), mas de 



 
 

152 
 
 

atores que não estão sob seu controle, ou seja, das grandes empresas que distribuem 

esses aplicativos. As atualizações geram custos materiais e/ou humanos, se feitas 

interna ou externamente, e devem ser uma preocupação constante se o objetivo é não 

deixar que os livros se percam no tempo. 

 Falando de forma geral sobre a literatura digital em sala de aula, afirma Alamir 

Aquino Corrêa (2016): 

 

Tanto a leitura, enquanto experiência estética, quanto o estudo, como recepção 
e crítica, se tornam problemáticos diante de alguns obstáculos como o 
georreferenciamento de acesso conforme o direito autoral, a transitoriedade do 
objeto vinculado à contínua manutenção financeira da hospedagem e do 
domínio (quando o acesso é em linha), e a construção interna do objeto em 
linguagens e aplicativos ineficazes em novos computadores. Essas condições 
acabam por afetar tanto autores quanto usufruidores, como um grave 
contratempo para a canonização do material e o uso dele no ensino, exigindo 
propostas tentativas de sua organização e preservação. (CORRÊA, 2016, p. 
243) 

 

 Assim, a própria preservação desses livros ao longo do tempo está em jogo. A 

evanescência mostra-se um perigo real, tanto para os produtores de conteúdo quanto 

para o público leitor, seja em ambiente privado ou escolar, e gera uma grande dúvida: 

será possível a formação de cânones na literatura digital interativa para crianças, ou 

neste mundo tecnológico a evanescência é e será sempre uma regra, apenas sem data 

muito precisa para ser observada? E ainda: como se comportará a historiografia literária? 

Ainda faltam respostas. 

 

3.4 A MATERIALIDADE DO LIVRO DIGITAL INTERATIVO: UMA PROPOSTA  

  

As questões técnicas e de permanência no tempo que foram abordadas neste 

capítulo estão intrinsecamente ligadas à materialidade do livro digital. Como nos lembra 

Corrêa (2016): 

 

Ao se pensar na materialidade do objeto literário, em especial do contexto da 
produção literária mais recente (tanto narrativa quanto poema), aquela do 
mundo digital onde a técnica anda parelha com a tecnologia, é necessário 
discutir como lidar com a fruição da arte literária quando se lembra da afirmativa 
de Marshal McLuhan: ‘O meio é a mensagem’. (CORRÊA, 2016, p. 132) 

 

 Recorra-se, desde logo, a McLuhan: 
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Numa cultura como a nossa, há muito acostumada a dividir e estilhaçar todas as 
coisas como meio de controlá-las, não deixa, às vezes, de ser um tanto chocante 
lembrar que, para efeitos práticos e operacionais, o meio é a mensagem. Isto 
apenas significa que as consequências sociais e pessoais de qualquer meio — 
ou seja, de qualquer uma das extensões de nós mesmos — constituem o 
resultado do novo estalão introduzido em nossas vidas por uma nova tecnologia 
ou extensão de nós mesmos. [...] Pois a ‘mensagem’ de qualquer meio ou 
tecnologia é a mudança de escala, cadência ou padrão que esse meio ou 
tecnologia introduz nas coisas, humanas. (MCLUHAN, 2011 [1964], p. 21 e 22) 

 

 Trazendo essas afirmações para o contexto da pesquisa, para se pensar na 

fruição literária a partir de uma produção em que meio e mensagem se confundem e o 

meio parece realmente – como sugeria McLuhan já na década de 1960 – uma extensão 

dos sentidos humanos, é necessário estudar esse meio e, mais do que isso, entender a 

sua materialidade98. Explica Edgar Kirchof (2016): 

 

Enquanto o texto impresso está atrelado à materialidade do papel, o texto digital 
é composto por códigos digitais, os quais correspondem, em última análise, a 
representações numéricas que podem transitar de forma quase instantânea 
através da rede mundial de computadores. Evidentemente, essa facilidade 
modifica não apenas o modo como um texto é produzido, acessado, 
armazenado, disponibilizado e comercializado, mas também o modo como é 
lido. (KIRCHOF, 2016, p.204) 

 

 Kirchof nos alerta, pois, que a materialidade influencia em todo o processo de 

produção, distribuição, guarda e fruição de um texto, fato que justifica colocá-la na 

berlinda como tema fundamental para análise. 

 Em seu livro Writing Machines, Katherine Hayles (2002) já afirmava que a 

materialidade não pode mais ser considerada uma subespecialidade nos estudos 

literários, sob pena de não se conseguir construir uma descrição consistente de como a 

literatura está se modificando com o impacto das tecnologias da informação: 

 

As the vibrant new field of electronic textuality flexes its muscles, it is becoming 
overwhelmingly clear that we can no longer afford to ignore the material basis of 
literary production. Materiality of the artifact can no longer be positioned as a 
subspeciality within literary studies; it must be central, for without it we have little 
hope of forging a robust and nuanced account of how literature is changing under 
the impact of information technologies. Not only electronic literature but virtually 
all historical periods and genres are affected as print works are increasingly re-
produced as electronic documents. (HAYLES, 2002, p. 19)99 

                                                        
98 Corrêa, em seu artigo “Literatura: contexto digital, hipercolonialismo e materialidades” (In: Estud. Lit. 
Bras. Contemp., n. 47, Jan-Jul 2016), trata como “materialidades” da literatura “as relações entre os 
meios em que a expressão literária se faz presente, todos carregados de significância e significado”.  
99 “À medida que o vibrante novo campo da textualidade eletrônica flexiona seus músculos, está cada 
vez mais claro que não podemos mais ignorar as bases materiais da produção literária. A materialidade 
do artefato não pode mais ser posicionada como subespecialidade nos estudos literários; deve ser 
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 Hayles fala de “metáfora material” para defender que a materialidade influi na 

relação entre a palavra e o mundo e afeta o significado das palavras e de outros 

componentes semióticos: 

 

We are not generally accustomed to think of a book as a material metaphor, but 
in fact it is an artifact whose physical properties and historical usages structure 
our interactions with it in ways obvious and subtle. In adition to defining the page 
as a unit of reading, and binding pages sequentially to indicate an order of 
reading, are less obvious conventions such the opacity of paper, a physical 
property that defines the page as having two sides whose relationship is linear 
and sequential rather than interpenetrating and simultaneous. To change the 
physical form of the artifact is not merely to change the act of reading (although 
that too has consequences the importance of which we are only beginning to 
reconize) but profundly to transform the metaphoric network structuring the 
relation of word to world. (HAYLES, 2002, p. 22 e 23)100 

 

 Assim, a pesquisadora define a materialidade como o que emerge das interações 

entre as propriedades físicas e as estratégias artísticas de uma obra; o que emerge da 

interação dinâmica entre o mundo físico e a inteligência humana, que molda essa 

“fisicalidade” para criar significado: 

 

Materiality thus emerges from interactions between physical properties and a 
work’s artistic strategies. For this reason, materiality cannot be specified in 
advance, as if it preexisted the specificity of the work. As emergent property, 
materiality depends on how the work mobilizes its resources as a physical artifact 
as well as on the user’s interactions with the work and the interpretive strategies 
she develops – strategies that include physical manipulations as well as 
conceptual frameworks. In the broadest sense, materiality emerges from the 
dinamic interplay between the richness of a phisically robust world and human 
intelligence as it crafts this physicality to create meaning. (HAYLES, 2002, p. 
33)101 

                                                        
central, pois sem ela temos pouca esperança de forjar uma descrição robusta e com nuances de como 
a literatura está mudando sob o impacto das tecnologias da informação. Não apenas a literatura 
eletrônica, mas praticamente todos os períodos e gêneros históricos são afetados, à medida que as 
obras impressas são cada vez mais re-produzidas como documentos eletrônicos.” (HAYLES, 2002, p. 
19, tradução nossa) 
100 “Não estamos acostumados a pensar em um livro como uma metáfora material, mas, na verdade, 
ele é um artefato cujas propriedades físicas e usos históricos estruturam nossas interações com ele de 
maneiras óbvias e sutis. Além de definir a página como uma unidade de leitura, e vincular as páginas 
sequencialmente para indicar uma ordem de leitura, existem convenções menos óbvias, como a 
opacidade do papel, uma propriedade física que define a página como tendo dois lados com relação 
linear e sequencial, em vez de interpenetrante e simultânea. Mudar a forma física do artefato não é 
meramente mudar o ato de ler (embora isso também tenha consequências cuja importância estamos 
apenas começando a reconhecer), mas, profundamente, transformar a rede metafórica que estrutura 
a relação entre palavra e mundo.” (HAYLES, 2002, p. 22 e 23, tradução nossa) 
101  “Assim, a materialidade emerge das interações entre as propriedades físicas e as estratégias 
artísticas de uma obra. Por essa razão, a materialidade não pode ser especificada antecipadamente, 
como se preexistisse à especificidade do trabalho. Como propriedade emergente, a materialidade 
depende de como o trabalho mobiliza seus recursos como um artefato físico, bem como das interações 
do usuário com o trabalho e as estratégias interpretativas que ele desenvolve - estratégias que incluem 
manipulações físicas e estruturas conceituais. No sentido mais amplo, a materialidade emerge da 
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 Para Hayles, a literatura nunca se resumiu a palavras e construções verbais 

meramente imateriais; os textos literários têm corpos como os seres humanos, que 

influenciam profundamente na produção de sentidos: 

 

A critical practice that ignores materiality, or that reduces it to a narrow range of 
engagements, cuts itself off from the exuberant possibilities of all the 
unpredictable things that happen when we as embodied creatures interact with 
the rich physicality of the world. Literature was never only words, never merely 
imaterial verbal constructions. Literary texts, like us, have bodies, an actuality 
necessitating that their materialities and meanings are deeply interwoven into 
each other. (HAYLES, 2002, p. 107)102 
 

 Em paralelo, Ana Elisa Ribeiro (2017) ressalta as implicações da materialidade 

dos livros para a existência humana, profissional e social, como “objetos de mobilização, 

interação e jogos de poder”.  

 

Os livros são existências, impressas ou digitais, autossuficientes como objeto 
ou, mais recentemente, dependentes de devices, que nos conectam uns aos 
outros, costuram relações e alteram sentidos na existência humana. Não basta 
pensá-los como se fossem secções de um mundo inanimado, como poderíamos, 
desde há muito tempo e um tanto inadvertidamente, descrevê-los. É preciso 
pensá-los como integrantes desta grande interação de que todos fazemos parte, 
já que os livros encapsulam nossas ideias, boas ou ruins, atuando como 
sinapses, quando lidos, relidos, discutidos, resenhados, mal falados, copiados, 
citados, colecionados, doados, queimados, reimpressos, esquecidos para 
serem relembrados. Não são híbridos de humano e objeto, mas são objetos de 
mobilização, interação e jogos de poder. 
A materialidade dos livros traz implicações não apenas para sua própria forma 
de existir - em papel, tal ou qual, com lombada, orelhas, capas, ou digital, 
mostrado em um equipamento de dimensão X ou Y, tal ou qual capacidade de 
memória ou processamento, e assim… -, mas para nossa existência humana, 
profissional, social. (RIBEIRO, 2017, artigo on-line) 

 

 Assim, mesclando-se meio e mensagem, com o apoio de Hayles e Ribeiro, pode-

se depreender o significado e a importância do estudo da materialidade no campo da 

literatura: o texto literário, mesmo que em meio digital, é corporificado, e sua 

materialidade emerge das interações entre as estratégias artísticas e as características 

e propriedades físicas de cada obra; a materialidade altera e completa sentidos, aliando 

                                                        
interação dinâmica entre a riqueza de um mundo fisicamente robusto e a inteligência humana, uma vez 
que molda essa fisicalidade para criar significado.” (HAYLES, 2002, p. 33, tradução nossa) 
102Uma prática crítica que ignora a materialidade, ou que a reduz a uma estreita faixa de compromissos, 
priva-se das possibilidades exuberantes de todas as coisas imprevisíveis que acontecem quando nós, 
como criaturas corporificadas, interagimos com a rica fisicalidade do mundo. A literatura nunca foi 
apenas palavras, nunca meramente construções verbais imateriais. Textos literários, como nós, têm 
corpos, uma realidade, necessitando que suas materialidades e significados sejam profundamente 
entrelaçados.” (HAYLES, 2002, p. 33, tradução nossa) 
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o que os criadores propõem em termos literários e artísticos, de textos verbais a recursos 

estéticos, à forma física como a obra se apresenta; o que influi na fruição desse objeto 

literário, na criação de novos sentidos e na experiência de leitura e interação com o ser 

humano.  

 Como este trabalho não tem como objetivo investigar questões de recepção, 

voltando o foco para os objetos estudados, propõe-se aqui entender a “materialidade do 

livro digital interativo” como o fator gerador da experiência artística e humana que resulta 

da soma, ao conteúdo propriamente dito (textual, literário, estético), de três elementos 

básicos: meio digital + formato + dispositivo de leitura, conjunto que vai influir na maneira 

como o leitor fruirá esse objeto e em como será sua experiência de leitura. 

 O livro digital interativo, para além de seu conteúdo, é mais do que um meio (meio 

digital), mais do que o software em que é desenvolvido, e mais do que o aparelho em 

que é fruído (dispositivos/devices). Tais produções são multidependentes: se acessadas 

pela internet, por exemplo, dependem do meio digital e de suas conexões; se 

desenvolvidas com a utilização de um software, dependem da política de uso desse 

programa (se é aberto ou proprietário); se só podem ser lidas em um tipo de sistema 

operacional ou dispositivo, dependem do suporte, do equipamento de leitura. Todos 

esses aspectos influenciam na experiência do usuário leitor. 

 Tratam-se aqui de livros feitos para serem fruídos no meio digital. Imprimir suas 

telas, com textos e imagens estáticas, não traria a mesma experiência de leitura 

franqueada em dispositivos digitais, por exemplo. O meio é, portanto, um fator primordial. 

Da mesma forma, um e-book em formato EPUB exibido em um computador de mesa 

proporciona uma experiência de leitura diferente daquela obtida com um e-book lido em 

um leitor Kindle, por exemplo (que, inclusive, não é colorido), ou de um app-book cheio 

de interações acessado em um celular e ou tablet. Livros digitais podem ser produzidos 

em diferentes formatos, como apontado anteriormente (EPUB e app, por exemplo), 

sendo que cada qual pressupõe, na ponta, um ou mais equipamentos ou dispositivos de 

acesso que permitam sua efetiva leitura - a dimensão tangível de determinada produção 

editorial no momento de sua fruição. Programas, formatos e dispositivos são, portanto, 

fatores também fundamentais na construção da materialidade do livro digital interativo, 

que se sugere definir como a soma de recursos tecnológicos que envolvem o meio 

(digital), as técnicas de produção e os dispositivos para leitura.  

Dessa forma, especificamente em relação aos objetos em estudo, a materialidade 

do livro Meu Aplicativo de Folclore, por exemplo, é a de um livro digital em formato de 
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aplicativo para fruição em dispositivos móveis do tipo tablet, dos sistemas Android e iOS 

(um app-book para tablets Android e iOS). A materialidade do livro Pequenos Grandes 

Contos de Verdade, por sua vez, é a de um livro digital em formato de aplicativo para 

fruição em celulares e tablets do sistema iOS (um app-book para dispositivos móveis 

apenas do sistema iOS). A materialidade da coleção Kidsbook Itaú Criança é de livros 

digitais em formato Canvas para fruição on-line em dispositivos móveis com acesso à 

rede social Facebook. 

Acredita-se que a definição proposta, apesar de altamente descritiva, permite 

vislumbrar possibilidades e limitações desses objetos literários, tanto em termos das 

linguagens e recursos que podem abarcar, como enquanto produtos culturais, 

tecnológicos e de consumo (o que inclui pressupor quem terá acesso efetivo a essas 

obras), revelando um pouco sobre os livros como “objetos de mobilização, interação e 

jogos de poder”, como nos diz Ribeiro (2017). 

 

3.5 LIVROS DIGITAIS: DEMANDA E MERCADO 

 

O livro digital interativo para crianças ainda não é muito difundido no Brasil e, que 

se saiba, não há pesquisa publicizada a respeito do público leitor e do consumo dessas 

produções específicas. No entanto, para entender o ecossistema do consumo dos livros 

digitais, em geral, sobretudo em plataformas móveis, alguns dados são importantes de 

se observar. 

 

3.5.1 O Consumo de Aparelhos Eletrônicos Móveis e a Leitura na Internet 

 

O uso dos aparelhos eletrônicos móveis, sobretudo dos smartphones, é realidade 

para um número significativo de brasileiros, sobretudo os mais jovens. A previsão da 

última Pesquisa Anual de Administração e Uso de Tecnologia da Informação nas 

Empresas, divulgada em abril de 2017, era de que o país teria, até o final daquele ano, 

um smartphone em uso por habitante. A pesquisa é realizada desde 1988 pelo Centro 

de Tecnologia de Informação Aplicada da Escola de Administração de Empresas de São 

Paulo, pertencente à Fundação Getúlio Vargas. Segundo a 28ª edição da pesquisa, a 

base instalada de telefones móveis conectáveis à internet seria, até outubro de 2017, de 
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208 milhões de aparelho 103 , o equivalente a um celular “inteligente” para cada 

habitante. Já teríamos 280 milhões de dispositivos móveis com acesso à internet, 

incluindo laptops, tablets e smartphones, representando 1,4 dispositivo portátil por 

habitante. O número de computadores em funcionamento – somados laptops, desktops 

e tablets – seria de 162,8 milhões, segundo o levantamento. Até o final do ano de 2017 

seriam 166 milhões – incluindo cerca de 33 milhões de tablets. 

Em matéria veiculada pela imprensa, o coordenador da pesquisa, Fernando 

Meirelles, afirma quepercebe um novo comportamento no uso de dispositivos104: 

 

Isso pode ser analisado a partir da queda na venda de computadores nos últimos 
anos. Em 2016, o mercado encolheu 15% em número de unidades vendidas (12 
milhões) – o terceiro ano consecutivo que isso acontece. Para este ano, se 
estima o mesmo patamar. 
De acordo com o professor, essa falta de interesse na compra de computadores 
mostra que o consumo foi direcionado para outro aparelho: o smartphone. Além 
disso, o público também mudou. ‘Quanto mais jovem, maior é o uso e a compra 
de celulares inteligentes’, disse. (REVISTA EXAME (online), 19 abr. 2017) 

 

Embora o país tenha mais de 207 milhões de habitantes105 e que se saiba que 

uma parcela deles tem mais de um aparelho eletrônico de comunicação, enquanto 

muitos não têm sequer acesso a esses dispositivos, os dados apresentados pela 

pesquisa, bem como a registrada tendência de crescimento no número de dispositivos 

móveis, sobretudo dos smartphones, frente ao consumo de computadores, mostram que 

essa forma de informação e comunicação não pode ser ignorada. Embora sejam 

dispositivos multifuncionais, que podem nunca ser usados para leitura literária, eles se 

mostram como alternativas para esse fim. 

Dados interessantes sobre acesso à internet e leitura em meio digital vêm da 

última edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, divulgada em maio de 2016, 

pelo Instituto Pró-Livro, Câmara Brasileira do Livro (CBL) e Sindicato Nacional dos 

Editores de Livros (SNEL)106. O instituto Ibope Inteligência entrevistou presencialmente, 

entre 23 de novembro e 14 de dezembro de 2015, 5.012 pessoas com mais de 5 anos 

                                                        
103Dados disponíveis em: http://link.estadao.com.br/noticias/gadget,ate-o-fim-de-2017-brasil-tera-um-
smartphone-por-habitante-diz-pesquisa-da-fgv,70001744407. Acesso em: 11 jul. 2018. 
104 Disponível em: https://exame.abril.com.br/tecnologia/brasil-tera-um-smartphone-por-habitante-ate-
outubro-diz-fgv. Acesso em: 11 jul. 2018. 
105Seriam 207,7 milhões, segundo estudo do IBGE denominado "Estimativas de População dos 
Municípios 2017", divulgado em 30 de agosto de 2017 e disponível em: 
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/2013-agencia-de-noticias/releases/16131-ibge-divulga-as-
estimativas-populacionais-dos-municipios-para-2017.html. Acesso em: 12 jul. 2018. 
106Disponível em: http://prolivro.org.br/home/images/2016/Pesquisa_Retratos_da_Leitura_no_Brasil_-
_2015.pdf. Acesso em: 11 jul. 2018.  
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de idade, alfabetizadas e não alfabetizadas, nas cinco regiões do país, para conhecer o 

comportamento do leitor e as condições de leitura e acesso ao livro pela população. A 

pesquisa, em sua quarta edição, revelou (por estimativa) que o número de pessoas que 

já usaram a internet subiu de 81 milhões em 2011 para 127 milhões em 2015107 (em 

2011, 54% dos respondentes afirmaram, espontaneamente, não acessar a internet, 

número que caiu para 33% dos entrevistados, em 2015). Das pessoas entrevistadas, 

63% haviam usado a internet nos três meses antecedentes à pesquisa (3.165 dos 5.012 

respondentes), sendo que 52% delas afirmaram usar a rede para ler notícias e obter 

informações, 16% para ler jornais e 11% para ler revistas e 15% para ler livros.  

Carlo Carrenho (2016) ressalta outro dado da pesquisa, vislumbrando um 

caminho para a ampliação da leitura em suporte digital: 

 

Também é importante ressaltar que 19% dos usuários de internet a utilizam para 
compartilhar textos e informações sobre livros e literatura em blogs, fóruns e 
mídias sociais. Isso mostra que os internautas brasileiros não só querem ler, 
como querem escrever na grande rede. Não é à toa que plataformas como a 
Wattpad têm observado um grande número de ‘escritores’ brasileiros entre seus 
usuários. Isso não pode ser negligenciado, pois onde se escreve também se lê, 
e quanto mais houver espaço para a escrita eletrônica, maiores serão os índices 
de leitura digital. A conclusão é que há um potencial enorme para o crescimento 
da leitura em suporte digital, pois uma grande parcela da população já lê – e 
escreve! – em tela e não parece se importar muito com isso. Claro que há um 
salto considerável entre a leitura de textos curtos e a de textos longos, como 
livros. Mas, ainda assim, com tanta utilização da rede para a leitura – e escrita –
, ainda que de textos menores, é difícil imaginar que exista alguma barreira 
intransponível ou muito difícil para o suporte digital (CARRENHO, 2016, p. 102). 

 

A pesquisa também apontou que 41% dos entrevistados já ouviram falar de livros 

digitais; 7% nunca ouviram falar, mas gostariam de conhecer, e 52% nunca ouviram 

falar. As percentagens eram de 30%, 25% e 45%, na pesquisa de 2011. Em 2015, 26% 

responderam que já leram livros digitais, sendo que, desse universo, entre as pessoas 

consideradas leitoras108, o percentual era maior: 34%. Entre os que afirmam gostar muito 

de ler, 38%.  

Nota-se que as perguntas feitas aos entrevistados, “O(a) sr(a) já ouviu falar de 

livros digitais, os chamados e-books?” e “E o(a) sr(a) já leu algum livro digital?”, não 

fazem diferenciação clara entre livros digitais e digitalizados, permitindo supor que os 

                                                        
107De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), do IBGE (2016), já citada 
no Capítulo 4 (item 4.3.1), o Brasil teria 116 milhões de pessoas conectadas à internet, correspondendo 
a 64,7% da populacão maior de 10 anos.  
108A pesquisa considera leitor aquele que leu, inteiro ou em partes, pelo menos um livro nos últimos 
três meses. 
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leitores respondentes também leiam livros em PDF, por exemplo. Dos que já haviam lido 

livro digital, 56% afirmaram ter lido no celular ou smartphone; 49% no computador; 18% 

no tablet ou iPad; e 4% em leitores dedicados109, como Kindle (Amazon), Kobo (Cultura) 

ou Lev (Saraiva).  

Interessante observar que os smartphones (como já se viu anteriormente, 

aparelhos cujo consumo vem crescendo) aparecem como o dispositivo de maior acesso 

aos livros digitais, o que mostra seu potencial também enquanto veículo de leitura.  

Os dados mostram, ainda, a penetração da leitura digital nas classes B e C. Entre 

os leitores de livros digitais, 43% pertencem à classe B e 42% à C, sendo que apenas 

9% pertencem à classe de maior poder aquisitivo, a A, e 6% às de menor poder de 

compra, D/E110. Isso ajudaria a explicar o baixo uso dos leitores digitais (Kindle, Lev, 

Kobo). Imagina-se que o público leitor de maior poder aquisivo seria o que mais teria 

condições de investir em um aparelho feito exclusivamente para leitura; mas eles 

compõem um percentual pequeno de leitores que afirmam ler livros digitais.  

Outro dado relevante é que, das pessoas que são leitoras digitais, 88% baixaram 

livros gratuitos, o que reforça a ideia de uma “cultura da gratuidade” no universo da 

leitura digital, como foi observado pelas editoras Isabel Malzoni e Samira Almeida, em 

discussão presente no item 3.1 deste trabalho.  

O levantamento, portanto, revela a ampliação no número de usuários de internet, 

mas a utilização ainda tímida da rede para leitura de livros (embora sinalize novamente 

como os smartphones têm potencial como veículo também para leitura). A pesquisa 

mostra também uma diminuição do desconhecimento da existência do livro digital, mas 

uma percentagem de apenas 26% que efetivamente já leu esse tipo de livro, quase 90% 

                                                        
109Os leitores dedicados são aparelhos (e-readers) exclusivos para leitura; não são multifuncionais, 
como os celulares e tablets, e geralmente são usados mais pelos “heavy readers”, leitores que 
costumam ler muitos livros. 
110A pesquisa, que utiliza como referência a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 
2013, não aponta claramente o critério utilizado para definir classe. O IBGE não define classe, apenas 
renda. No entanto, a partir de janeiro de 2015 (ano em que a pesquisa foi realizada), segundo matéria 
publicada no jornal O Estado de S. Paulo, teria sido adotado para todas as pesquisas de mercado feitas 
no País o critério de classificação social da população denominado “Critério Brasil”, da Associação 
Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP). Ele considera 35 variáveis para se chegar ao estrato 
social, avaliando não apenas renda, mas também bens que a família possui, tipo de moradia, grau de 
instrução do chefe de família e acesso a alguns serviços públicos. Pontuando-se cada um desses itens, 
com os devidos pesos, chega-se à classe social à qual a família pertence. Pelo critério, no Brasil, em 
2014, 48% da população pertenceria à classe C; 27% às classes D/E (27%); sendo apenas 3% à classe 
A e 23% à classe B. A matéria, assinada por Márcia de Chiara, foi publicada em 9 de dezembro de 
2014. Disponível em: https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,classes-c-d-e-e-reunem-68-dos-
brasileiros-imp-,1604195. Acesso em: 4 jan. 2019. O Critério Brasil é explicado no site da ABEP, 
disponível em: http://www.abep.org/criterio-brasil. Acesso em: 4 jan. 2019.  
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baixando-os gratuitamente. Ou seja, a realidade da leitura digital ainda é incipiente, 

embora haja sinais de que o caminho é de crescimento. 

  

3.5.2 O Consumo de E-Books  

 

A primeira pesquisa voltada à produção e comercialização do formato digital no 

mercado editorial brasileiro foi divulgada em agosto de 2017. Com dados relativos a 

2016, o chamado “Censo do Livro Digital” foi realizado pela Fundação Instituto de 

Pesquisas Econômicas (FIPE), Câmara Brasileira do Livro (CBL) e Sindicato Nacional 

dos Editores de Livros (SNEL), e analisou dados de 794 editoras brasileiras111. Foi 

verificado que nesse universo apenas 37% das empresas produziam e comercializavam 

conteúdo digital (294), sendo sobretudo nos subsetores “Obras Gerais” (58% do 

mercado de conteúdo digital)112 e “Científicos, Técnicos e Profissionais (CTP)” (24%), 

seguidos por “Religiosos” (13%) e “Didáticos” (4%). Os livros digitais comercializados no 

país compunham um acervo de 49.662 títulos, sendo 9.483 deles com ISBN registrado 

em 2016 (na pesquisa do ano anterior apontou-se o registro de 3.866 obras digitais113), 

ano em que foram vendidas 2,75 milhões de unidades de e-books, 87% deles no 

subsetor de obras gerais.  

O faturamento com conteúdo digital no ano de 2016, excluindo-se as vendas ao 

setor governamental, totalizou R$ 42,5 milhões (contra R$ 3,8 bilhões em livros físicos), 

o que corresponderia a 1,09% do mercado editorial brasileiro (sendo 2,38% do mercado 

do subsetor de obras gerais – 4,51% se considerar apenas as editoras com maior 

faturamento desse subsetor - e 1,68% do mercado de livros técnicos – 2,28% se 

considerar apenas as editoras com maior faturamento114). Segundo o presidente do 

Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL), Marcos da Veiga Pereira, 

considerando tanto o subsetor de obras gerais como o de CTP, os grupos médios e 

grandes (que no universo da pesquisa totalizam 30 editoras ou 10,2% desse universo) 

                                                        
111Disponível em: http://www.snel.org.br/censo-do-livro-digital/. Acesso em: 12 jul. 2018. 
112Obras gerais incluem livros de literatura - contos, romances ou poesias - e algumas obras de não-
ficção, como biografias. 
113Pesquisa “Produção e Venda do Setor Editorial Brasileiro”, relativa ao ano base 2015, disponível em: 
http://www.snel.org.br/wp-content/uploads/2016/06/Apresentacao-pesquisa-2015-Imprensa_OK.pdf. 
Acesso em: 12 jul. 2018. 
114São consideradas editoras com maior faturamento as que registram faturamento acima de R$ 50 
milhões com livros físicos e de R$ 1 milhão com livros digitais. 
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respondem por 89% das receitas dos e-books115.  

É importante observar, no entanto, que o Censo leva em conta um universo 

tradicional formal de comercialização, não computando as obras autopublicadas nas 

plataformas da Amazon e da Saraiva, por exemplo, já que essas empresas não 

publicizam suas vendas116. Embora não se tenha números no mercado brasileiro, os 

livros digitais independentes vêm se proliferando visivelmente, assim como outros meios 

digitais de divulgação de produções literárias, como o Wattpad, um aplicativo gratuito 

para leitura e compartilhamento de textos autorais, que permite ao usuário formar uma 

biblioteca no celular, para leitura on-line e off-line, e ainda interagir com outros escritores 

e leitores. Segundo Carrenho (2016, p. 102) – citando o Global eBook Report – o site 

Author Earnings estimou que, em janeiro de 2016, a participação dos livros 

independentes no mercado digital norte-americano já chegava a 25%, número que não 

poderia ser ignorado. Para ele, se o Brasil ainda não atingiu esse número, o mercado 

nacional estaria caminhando nessa direção, ainda que a passos mais lentos.  

Com esse universo da autopublicação à parte, analisando o Censo do Livro 

Digital, percebe-se que menos de 40% das editoras tradicionais estão investindo em 

livros digitais e que, com 1% do mercado editorial brasileiro e 2,38% do universo de 

obras gerais, mercadologicamente esse conteúdo ainda não tem grande peso. 

 
 
3.5.3 Indústria Editorial em Crise 

 

A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil mostrou que os brasileiros liam, em 2015, 

4,96 livros por habitante, sendo 2,43 integralmente e 2,53 em partes. Na pesquisa 

anterior, de 2011, a média era de 4,0 livros por pessoa, por ano; metade lidos inteiros e 

metade, somente partes. Entre os entrevistados, 26% declararam ter comprado algum 

livro nos últimos três meses, um percentual pouco animador para um mercado editorial 

que vem sofrendo.  

                                                        
115  Em entrevista ao jornal O Globo, publicada em 23 de agosto de 2017. Disponível em: 
https://oglobo.globo.com/cultura/livros/apenas-37-das-editoras-brasileiras-produzem-vendem-books-
21735655. Acesso em: 12 jul. 2018. 
116 Fato que mostra a crescente importância da auto-publicação no cenário editorial brasileiro foi a 
premiação de um livro independente (disponível nos formatos físico e digital) na edição de 2018 do 
Prêmio Jabuti.  Em 8 de novembro de 2018, a Câmara Brasileira do Livro (CBL) anunciou os 
vencedores do 60º Jabuti, em cerimônia realizada no Auditório Ibirapuera, em São Paulo. O livro de 
poesiaÀ cidade, do autor cearense Mailson Furtado, foi escolhido como o “Livro do Ano”. O autor 
ganhou a estatueta e o prêmio de R$ 100 mil, em dinheiro. 
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Em maio de 2018, foi divulgada a série histórica de 12 anos de desempenho da 

indústria editorial no Brasil; estudo feito pela Fundação Instituto de Pesquisas 

Econômicas (Fipe), a partir de dados da Pesquisa Produção e Vendas do Setor Editorial 

Brasileiro. Realizada anualmente, desde 2006, pela entidade, a pedido da Câmara 

Brasileira do Livro e do Sindicato Nacional dos Editores de Livros, como uma estimativa 

da performance do setor editorial e de seus subsetores: Didáticos; Obras Gerais; 

Religiosos; Científicos, Técnicos e Profissionais (CTP), a pesquisa analisa dados de uma 

amostra significativa de editoras117. Não se especifica nessas pesquisas odesempenho 

dos livros digitais, trazido apenas no Censo anteriormente citado, divulgado por 

FIPE/CBL/SNEL, em 2017. A última pesquisa anual, divulgada em 2018, com dados 

relativos a 2017, recolheu informações de 202 editoras brasileiras que, segundo a 

Câmara Brasileira do Livro, representariam, em faturamento, 69% do setor editorial do 

país118.  

A análise histórica mostra que o faturamento do setor, tanto em vendas para o 

mercado quanto para o governo119, caiu 21% nesses 12 anos, representando uma perda 

real de R$ 1,4 bilhão no período. O subsetor de “Obras Gerais”, que inclui, entre outros 

gêneros, os livros infantis e juvenis, não didáticos, teve queda ainda maior, de 44%. O 

preço médio do livro também teve queda, de 34%: 

 

[...] entre 2006 e 2011, houve um período de expansão do setor, que chegou a 
faturar R$ 7 bilhões (em valores de 2017). Depois disso, esses resultados 
sofreram erosões e nos últimos três anos, entre 2015 e 2017, as perdas se 
intensificaram e o faturamento das editoras caíram cerca de 20%, resultado da 
crise econômica que afeta o país desde 2015. (...) Considerando somente as 
vendas a mercado e trazendo a valores de 2017, o preço médio do livro caiu de 
R$ 26,74 para R$ 17,77, perda real de 34% nos últimos 12 anos. Nesse quesito, 
chama a atenção o subsetor de Obras Gerais, no qual o preço médio, já corrigido 
pela inflação, caiu 44%. (PUBLISHNEWS, 30/05/2018)120 

 

                                                        
117Pesquisa disponível em: http://www.publishnews.com.br/estaticos/uploads/2018/05/PiI7yLdfFielKn 
ALXPw1RCc0mvEZ9UOJXLbY5yBAbuVMI3L2qJ1F9D38fUsRcVfoIcQ0Kq8EvvBgrAhB.pdf. Acesso 
em: 11 jul. 2018. 
118 Informações disponíveis em: http://cbl.org.br/imprensa/noticias/editoras-dos-subsetores-de-obras-
gerais-e-religiosos-tiveram-crescimento-real-em-2017. Acesso em: 13 jun 2018. 
119 O subsetor de didáticos teve grande abalo em 2015, depois que o Governo Federal suspendeu as 
compras de obras literárias para escolas e bibliotecas, dentro do PNBE, Programa Nacional Biblioteca 
da Escola, em 2014. Segundo os dados da série histórica da FIPE, a venda de didáticos caiu de R$ 
3,01 bilhões, em 2014, para 2,78 bilhões, em 2015. O subsetor apresentou queda real de 11% entre 
2006 e 2017. 
120Análise constante da matéria “Fipe atualiza sua série histórica e mostra que, em 12 anos, setor 
editorial brasileiro encolheu 21%”. Disponível em: http://www.publishnews.com.br/materias/2018/ 
05/30/fipe-atualiza-sua-serie-historica-e-mostra-que-em-12-anos-setor-editorial-brasileiro-encolheu-
21. Acesso em: 11 jul. 2018.  
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O arrefecimento do mercado também é perceptível em função da saúde financeira 

das livrarias, que ainda são o principal canal de vendas das editoras: segundo a 

Pesquisa Produção e Vendas do Setor Editorial Brasileiro (2018), elas respondiam, em 

2017, por 53,11% do total de livros comercializados no mercado (excluindo-se as 

compras governamentais).  

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) 

divulgou, em dezembro de 2018, estudo feito a partir de dados da Relação Anual de 

Informações Sociais (RAIS), do Ministério do Trabalho. O levantamento mostra que em 

uma década o Brasil perdeu 21 mil livrarias e papelarias. O número caiu de 73,7 mil, em 

2007, para 52,6 mil, em 2017. A maioria dos fechamentos teria ocorrido a partir de 

2013121. 

Nem mesmo os grandes grupos escapam. A Saraiva, maior rede de livrarias do 

Brasil, fundada em 1914, e com 30% do mercado, teve um prejuízo de R$ 52 milhões 

em 2017 e, em maio de 2018, anunciou a suspensão de pagamentos para renegociar 

prazos com os fornecedores. Fechou 19 lojas, demitiu 700 funcionários e, em 23 de 

novembro de 2018, quando contava com aproximadamente 3 mil empregados, 85 

unidades em funcionamento, mais de 1.100 credores e dívida informada de R$ 674,7 

milhões, protocolou na Justiça de São Paulo pedido de recuperação judicial, justificando 

que a crise que assolou o país nos últimos anos, somada à tendência mundial de queda 

do mercado de livrarias físicas, comprometeu seus resultados e capacidade de 

investimento. A rede francesa Fnac deixou o Brasil, transferindo nome e ativos para a 

Livraria Cultura, fundada em 1947 e que detém 10% do mercado. Em outubro de 2018, 

no entanto, com um endividamento informado de R$ 285 milhões e 15 unidades em 

funcionamento, a Cultura também pediu recuperação judicial. A Laselva, por sua vez, 

fundada em 1947 e que acumulava dívidas de R$ 120 milhões, teve a falência decretada 

pela Justiça, em março de 2018.122 

Analisando as pesquisas apresentadas, os recentes acontecimentos e dados 

                                                        
121 Informações disponíveis em: https://www.publishnews.com.br/materias/2018/12/10/pesquisa-
mostra-que-o-brasil-perdeu-21-mil-livrarias-nos-ultimos-10-anos. Acesso: 12 dez. 2018. 
122Informações nas matérias: “O vale tudo contra a crise das grandes livrarias” (SHELLER, Fernando. 
O Estado de S. Paulo, 25/11/2018, Economia, p. B8); “Saraiva acompanha Cultura e também pede 
recuperação judicial”, disponível em: https://www.publishnews.com.br/materias/2018/11/23/saraiva-
acompanha-cultura-e-tambem-pede-recuperacao-judicial; “Cultura pede recuperação judicial”, 
disponível em: https://www.publishnews.com.br/materias/2018/10/25/cultura-pede-recuperacao-
judicial; e  “Procuram-se clientes”, disponível em: https://veja.abril.com.br/revista-veja/procuram-se-
clientes/. Acessos em: 25 nov. 2018.  
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mercadológicos aqui mencionados, percebe-se que o universo dos livros e da leitura, 

física ou digital, enquanto público e enquanto mercado, não vive seus melhores dias.  

 

3.5.4 As Grandes Editoras e a Produção de Livros Digitais para Crianças 

 

O Censo do Livro Digital, como se viu, mostrou que apenas 37% das editoras 

produzem livros digitais. Quando se trata de livros para crianças, os estudos 

desenvolvidos para esta dissertação mostram que, sobretudo em relação aos interativos, 

a situação é ainda pior. Ao ouvir gestores e editores de grandes empresas editoriais 

nacionais, percebe-se que hoje quase não há investimento em livros digitais interativos 

para crianças; isso após uma certa euforia inicial do mercado, há alguns anos – ainda 

antes da implantação da categoria Infantil Digital no Prêmio Jabuti –, quando cogitava-

se que o Governo Federal fosse investir nos modelos digitais. Sobre isso, além de fala 

anterior, já mencionada no item 3.1, pode-se destacar o relato de Lavínia Fávero:  

 

[...] naquela época, os custos eram bastante altos - e continuam sendo - para 
fazer aplicativos como esse que a gente fez [Meu Aplicativo de Folclore]. Eu 
acho que a questão do livro digital não pode deixar de ser analisada em paralelo, 
juntamente com a questão do livro infantojuvenil impresso, especialmente do 
infantil. Esse é um mercado aqui no Brasil que sofreu uma retração bastante 
significativa nesses últimos anos, desde que esse aplicativo saiu, em grande 
parte por conta de os programas de compra governamental de livros terem 
ficado suspensos. E daí vinha uma boa parte do faturamento do segmento. 
Então, assim como os livros impressos - na área de impressos houve uma 
retração no número de lançamentos -, com os digitais aconteceu a mesma coisa. 
Mas mesmo antes disso, e fora do Brasil... participei de diversas feiras 
internacionais, conversando com grandes publishers internacionais... o 
investimento em livros digitais, que não sejam simplesmente PDF, também 
sofreu, rapidamente... foi quase abandonado, porque as editoras, mesmos 
essas grandes casas mundiais, globais, viram que o custo é muito alto e o 
retorno desse investimento é muito difuso. (FÁVERO, 2018, em entrevista à 
autora, disponível no Apêndice K) 
 

Sobre o desinteresse das editoras, continua Fávero: 

 

Você tem aí uma série de fatores, desde dificuldades de conseguir um 
faturamento claro do número de downloads pelos grandes players das grandes 
lojas de aplicativos. [...] é muito dúbia a maneira, a monetização desse produto 
para as empresas que o desenvolvem, ainda é muito difusa. Então, nesse 
sentido, eu acho que voltamos alguns passos e cada vez mais se vê soluções 
simples, como PDF, enfim, até porque tem isso... você colocou na questão 9, a 
questão da evanescência. Não é só desenvolver e colocar um aplicativo à 
venda. Você tem todo um custo de manutenção desse aplicativo, de atualização 
de sistema operacional, de milhares de coisas, que, enfim, tornam o retorno no 
investimento nesse tipo de produto, especialmente em um setor que está em 
crise, muito duvidoso. Então, a impressão que eu tenho é que, neste momento, 
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talvez, aplicativos e livros andem um pouquinho mais separados. Eu acho que 
desenvolvedores de aplicativos podem até fazer coisas relacionadas a livros, 
mas eu custo a ver editoras, pelo menos no segmento de literatura - em livros 
didáticos isso é bem diferente -, com aportes de investimento nesse setor. 
(FÁVERO, 2018, em entrevista à autora, disponível no Apêndice K) 

 

Pesquisando a política de livros digitais para crianças em outras grandes e médias 

editoras, como Companhia das Letras, Rocco, Global, confirma-se o que afirma Fávero. 

Houve uma retração do mercado editorial, que deixou de investir em iniciativas digitais 

inovadoras e mais caras. 

Gustavo Tuna, gerente editorial da Global, conta que a editora investiu em digitais 

interativos para crianças (os livros-aplicativos A Flor do Lado de Lá, de Roger Mello; 

Casulos, de André Neves; Os Mergulhadores, de Mariana Massarani; Curvo ou Reto? e 

Quem foi que Fez?, de Ana Maria Machado e Luisa Baeta, disponibilizados em 2014), 

mas que a empresa parou de apostar no formato por falta de retorno do mercado:  

 

[...] é um investimento muito grande que se faz para se fazer um aplicativo. Muito 
grande. [...] E isso não gerou efeito. E aí não se fez mais livros infantis. [...] 
acredito que parou em função do pouco retorno que não só a Global, mas outras, 
tiveram... do aplicativo. Não teve um retorno... pode-se falar ‘ah, mas vocês... é 
uma coisa imediatista?’. É que na verdade, o mercado já está há um tempo em 
crise. O impresso está, infelizmente, em crise; o digital, ainda mais. Em função 
até das limitações que a gente sabe que existem por parte das escolas e da 
própria vida das pessoas, né? Para a pessoa ter um leitor, ela precisa dispor de 
um dinheiro, ela precisa ter habilidade de lidar com aquele leitor, então tem uma 
série de coisas que acabam, num país como o Brasil, limitando o acesso. (TUNA, 
2018, em entrevista à autora, disponível no Apêndice G)  

 

Tuna explica que a editora tem investido em digitais, apenas para livros de 

literatura adulta, no formato EPUB: 

 

Boa parte do catálogo tem sido feita no formato EPUB. Atualmente... a Global é 
formada por quatro editoras: Global, Gaia, Gaudi e Nova Aguilar. Hoje, a Global 
e a Gaia têm e-books. A Global tem 266 títulos em e-book e a Gaia tem 38. 
Agora, mais recentemente, coisa de um ano pra cá, a editora tem procurado, 
sempre que lança o físico, lançar simultaneamente o digital. (TUNA, 2018, em 
entrevista à autora, disponível no Apêndice G) 

 

Para o editor, o horizonte para os livros digitais interativos não é animador e, para 

mudar esse panorama, seria necessário a popularização dos dispositivos de leitura 

digital nas escolas, com o apoio do Governo: 

 

Eu não vejo muito horizonte bom para esse mercado. Eu acredito que, 
infelizmente, só a partir do momento em que os governantes, o poder público 
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começa a pensar em políticas públicas de compra de leitores para disponibilizar 
nas escolas, é que isso poderia reverter; que daí as crianças e os adolescentes 
poderiam pegar um maior gosto... Enquanto não houver uma massificação dos 
leitores, o celular vai continuar sendo aquele dispositivo que é para falar, entrar 
na internet e jogar. É um barato, as pessoas gostam de jogar em rede, mas ler 
mesmo ainda é uma barreira. (TUNA, 2018, em entrevista à autora,disponível 
no Apêndice G)123 

 

A Companhia das Letras, que havia apostado em livros digitais interativos para o 

sistema iOS, especialmente para iPads, já em 2011, também recuou. Após o lançamento 

de três livros-aplicativos, incluindo Quem soltou o PUM?, finalista do Bologna Ragazzi 

Digital Award, em 2012, a editora parou de investir no formato e os livros tiveram as 

vendas suspensas em janeiro de 2018. Assim afirma a coordenadora de Livros Digitais 

da editora: 

 

Desde o começo sabíamos sobre as dificuldades que teríamos no mercado de 
aplicativos, principalmente em termos de divulgação e da expectativa de preço 
do consumidor. Nosso investimento neste formato foi, em parte, encarado como 
uma ação de marketing: naquele momento do mercado, era uma maneira de 
posicionar a editora como pioneira no mercado digital. Deste ponto de vista, 
considero a experiência positiva. (PASTORE, 2018, em entrevista por e-mail, 
disponível no Apêndice H) 

 

Marina Pastore conta que a editora produz a maior parte de seus lançamentos 

simultaneamente nos formatos impresso e digital (não interativo), mas que ainda tem 

poucos infantis digitais. O foco, nesse caso, são os livros que têm mais texto e maior 

procura na versão impressa, caso, por exemplo, de Malala, a Menina que queria ir para 

a Escola: “Sempre que possível, procuramos adaptar o layout destes livros para o EPUB 

de layout fluido; em poucos casos (como As Aventuras do Capitão Cueca) recorremos 

ao layout fixo. ” (PASTORE, 2018) 

Ela ressalta o alto investimento para a produção dos interativos, em relação aos 

e-books em EPUB:  

 

Não tenho o número exato (quando eu entrei na editora, em 2011, o app [Quem 
soltou o PUM?] já estava sendo produzido), mas se eu não me engano, o 

                                                        
123Ao que se indica, o interesse do Governo Federal em relação aos livros digitais continua focado, 
unicamente, na produção de conteúdos acessíveis, e que podem ser acessados em computadores 
comuns, como mostra o último edital de compras de livros dentro do Programa Nacional do Livro e do 
Material Didático. O chamado PNLD Literário 2018 inclui a exigência de “Livro Digital Acessível”, 
apresentado em formato EPUB 3.0.1. As especificações são trazidas no Anexo IV do edital. Não se 
percebeu durante a pesquisa movimentação em direção a um real incentivo à ampliação de meios para 
a leitura de livros digitais, desvinculado da questão da acessibilidade. Edital do PNLD Literário 2018 
disponível em: https://www.fnde.gov.br/programas/programas-do-livro/consultas/editais-programas-
livro/item/11568-edital-pnld-liter%C3%A1rio. Acesso em: 4 jan. 2019. 



 
 

168 
 
 

desenvolvimento do app custou em torno de R$20 mil. Só a título de 
comparação, a produção de um e-book simples do Quem soltou o Pum? (em 
layout fixo, mas sem elementos interativos) ficaria em torno de R$500,00. 
(PASTORE, 2018, em entrevista por e-mail, disponível no Apêndice H) 

 

Mariana Cezar de Andrade de Mello e Souza, coordenadora de Livros Digitais da 

Rocco, afirma que a editora não possui atualmente nenhum livro digital interativo e 

nenhum projeto desse tipo em desenvolvimento, apenas e-books convencionais, que 

são produzidos e lançados simultaneamente com a versão impressa. Já tendo 

participado do desenvolvimento de um projeto de livro interativo, versão digital brasileira 

do clássico O pequeno príncipe, com animações, sons, narração e jogos, ela não 

descarta, no entanto, que esse mercado possa se desenvolver no futuro:  

 

Não temos nenhum projeto em desenvolvimento no momento, mas não 
descartamos a possibilidade no futuro. Livros interativos são projetos especiais 
que atualmente não fazem parte da nossa rotina de produção normal. Eles 
envolvem um desenvolvimento diferenciado, muitas vezes envolvendo uma 
produção externa, o que torna o projeto um pouco mais complexo. [...] Eu não 
possuo muita experiência com o mercado de livros interativos, mas acredito no 
potencial a médio e longo prazo. Livros infantis (impressos) para crianças 
pequenas já possuem várias formas de interação como diferentes texturas, abas 
que levantam, partes que se mexem e livros com sons. Acho que as crianças 
que estão crescendo com tablets e smartphones formarão um público nativo 
digital que poderá incentivar o mercado a criar cada vez mais produtos 
interativos, sejam eles livros, jogos educativos, plataformas de ensino, entre 
outros. (SOUZA, 2018, em entrevista por e-mail, disponível no Apêndice I) 

 

Entre as editoras consultadas nesta pesquisa, apenas a FTD Educação, que 

produz livros didáticos e de literatura e que tem como maior foco o mercado escolar, 

afirma atuar mais intensamente com formatos digitais para livros infantis. A empresa 

trabalha com diversos formatos, desde PDF interativo até realidade aumentada 

(presente em alguns materiais didáticos), produzindo também EPUBs e apps de 

literatura infantil. A editora, Isabel Lopes Coelho, afirma que houve um investimento para 

a disponibilização de versões das obras de literatura, mas que “o mercado escolar não 

absorveu de imediato a demanda” (COELHO, 2018, em entrevista por e-mail, disponível 

no Apêndice N). Segundo ela, a editora tem uma equipe que desenvolve obras digitais 

tanto para os livros didáticos como para os de literatura e paradidáticos. “Eu só consigo 

responder pela área de literatura. A FTD tem mais de cem títulos vertidos para a 

linguagem digital. São EPUBs e apps, que funcionam em todos os suportes”. Hoje, a 

editora produz os livros acessíveis, como estipulado por lei, e os digitais sob demanda. 
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Questionada sobre como via o mercado de livros digitais para crianças hoje e no futuro, 

ela afirmou: 

[...] trata-se de uma área muito singular e instigante, certamente teremos que 
nos adaptar melhor no futuro. Hoje, vejo que as escolas ainda não estão tão 
preparadas para trabalhar com o material digital, a não ser escolas de ponta, é 
uma ou outra instituição”. E, no âmbito doméstico, existe a questão do hábito de 
leitura, que é também um paradigma. Eu não sou especialista no assunto, mas 
creio que falta demanda e produção para alimentar uma possível demanda. Ou 
seja, o círculo mercadológico ainda não se fechou”. (COELHO, 2018, em 
entrevista por e-mail, disponível no Apêndice N). 

 

Com as informações das pesquisas e as entrevistas coletadas, confirma-se que 

o mercado editorial tradicional está entrando no mundo digital, mas pelo caminho mais 

simples, o dos e-books não interativos, excluindo, em grande parte das vezes, o público 

infantil, exceção feita a uma ou outra editora com foco escolar (como a FTD, que vem 

produzindo os digitais interativos, ainda que sob demanda). Aparecem nessas 

discussões questões como custos de produção e atualizações, recursos humanos 

especializados, baixo interesse do público (as editoras ouvidas não quiseram informar o 

número de downloads obtidos) e retorno financeiro.  

 

3.5.5 O Que Pensam os Autores 

 

Os autores de literatura infantil e juvenil são outro polo importante para se verificar 

o interesse e as perspectivas a respeito do livro digital interativo, porque poderia vir deles 

a demanda por essas produções, sobretudo numa realidade em que a publicação não é 

mais prerrogativa única das editoras tradicionais e os autores tomam cada vez mais a 

frente em iniciativas de autopublicação e organização da própria carreira. 

Para aferir qual o conhecimento dos autores (tradicionalmente assim chamados) 

sobre essa realidade e obter informações sobre suas próprias práticas de leitura e 

existência ou interesse em ter um livro digital de sua autoria, realizou-se pesquisa por 

meio de formulário, aplicada a partir da ferramenta GoogleForms. No período entre 30 

de março e 25 de junho de 2018, o formulário obteve respostas de 119 escritores e 

ilustradores: de pessoas com um ou poucos livros até autores com muita produção e 

reconhecimento, tais como Pedro Bandeira, Ricardo Azevedo, Ilan Brenman e Roseana 
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Murray, apenas para citar alguns. Foram registradas respostas de 69 escritores (58%), 

19 ilustradores (16%) e 31 escritores que também são ilustradores (26%)124. 

A maior parte dos respondentes é das regiões Sudeste e Sul, sendo a amostra 

composta por 65 autores do Sudeste (54%), 40 do Sul (33%), nove da região Nordeste 

(8%), três da região Norte (3%) e três do Centro-Oeste (3%); 79% atuando nas capitais 

dos respectivos estados (94) e sendo 55%, mulheres, e 45%, homens. Nenhum dos 

participantes tinha menos de 25 anos e 64,7% (77) tinham mais de 45125, ou seja, quase 

a totalidade da amostra é formada por“imigrantes digitais”, não por “nativos digitais”126.  

 

 
GRÁFICO 1 – IDADE DOS AUTORES RESPONDENTES 

 

Dos respondentes, 69% (82 pessoas) têm sua atuação principal vinculada à 

literatura, sendo que 23% (27) afirmaram não possuir nenhum vínculo com a Associação 

dos Autores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil (AEILIJ).  

                                                        
124A lista completa de respondentes, com as respectivas formas de atuação, está disponível no 
Apêndice R desta dissertação. 
125 Dos respondentes 31,1% (37) tinham entre 46 e 55 anos, 25,2% (30), entre 36 e 45 anos, 21,8% 
(26), 61 ou mais, 11,8% (14), entre 56 e 60, e 10,1% (12), entre 26 e 35. 
126Conceitos trazidos por Marc Prensky, pode-se dizer que os nativos digitais são pessoas nascidas a 
partir de 1980, já imersas na cultura das novas mídias, enquanto que os imigrantes digitais precisam 
adaptar-se: “Imigrantes digitais seriam então aqueles que estão em processo de aprendizagem e 
adaptação de aspectos e características que são genuínas e naturais aos nativos digitais, como: a 
recepção de informações de maneira ágil e rápida; a preferência por processos randômicos de acesso 
aos conteúdos; a tendência ao imagético em detrimento do textual; a realização de atividades 
multitarefas e processos paralelos, entre outros.” (PASSARELLI; JUNQUEIRA; ANGELUCI, 2014) 
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GRÁFICO 2 – PRIORIDADE DE ATUAÇÃO NO CAMPO DA LITERATURA 

 

 
GRÁFICO 3 – MAIORIA DOS RESPONDENTES PARTICIPA DA AEILIJ 

 

 

Observa-se que o perfil da maior parte dos autores respondentes é de pessoas 

não tão jovens (apenas 10% dos respondentes tinham até 35 anos), que se dedicam à 

literatura com prioridade (inclusive a ponto de associar-se a uma entidade de 

representação), e atuantes sobretudo nas regiões Sudeste e Sul.  

Com a pesquisa, foi possível aferir que quase a totalidade dos respondentes 

conhecia livros digitais (96,6%), sendo que 21,8% lia esse tipo de livro com frequência. 

Somente 11,8% (14) nunca tinha lido qualquer obra em formato digital, incluindo livros 

impressos digitalizados (em PDF). 30,3% (36) já haviam lido livros-aplicativos (definidos 

na pesquisa como livros interativos para dispositivos móveis – celulares e tablets, 

disponíveis nas lojas de aplicativos, como GooglePlay e App Store) e 68,1% (81) já 
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tinham lido e-books (definidos como livros disponíveis para leitura em computadores, 

tablets ou celulares, com ou sem interações, e também em leitores digitais – e-readers, 

como Kindle, Kobo e Lev, por exemplo)127.  

 

 
GRÁFICO 4 – CONHECIMENTO DOS LIVROS DIGITAIS 

 

 
GRÁFICO 5 – FREQUÊNCIA DE LEITURA DE LIVROS DIGITAIS 

                                                        
127O formulário da pesquisa está disponível no Apêndice Q desta dissertação.  
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GRÁFICO 6 – QUE TIPO DE LIVRO DIGITAL O RESPONDENTE JÁ LEU 

  

 

Dos respondentes, 62,2% (74 pessoas) não possuíam aparelhos dedicados de 

leitura (e-readers), 34,5% (41) tinham o dispositivo e 3,4% (4) nunca haviam visto um 

aparelho assim. 

 Sobre o costume de ler obras literárias em dispositivos móveis, 42% dos 

participantes (50 pessoas) afirmaram que não leem livros de literatura nesse tipo de 

suporte (móvel), enquanto 1,7% (2) não leem em suportes digitais (quaisquer que 

sejam); 16% (19 pessoas), quando leem livros de literatura digitais, fazem-no por meio 

de e-readers; 13,4% (16) leem em laptops; 11,8% (14), em vários dispositivos; 7,6% (9), 

no celular; e 7,6% (9), no tablet. A preferência pela leitura em papel, no entanto, é muito 

maior: 71,4% dos autores (85) preferem ler livros impressos, enquanto 26,9% não fazem 

distinção do meio, utilizando ambos igualmente, dependendo da situação; 1,7% afirmou 

preferir ler livros disponíveis em suportes móveis (2 pessoas). 

Assim, constata-se que, embora a maioria dos autores (56,4%) afirme ler 

digitalmente, por diferentes dispositivos, boa parte deles (43,7%) não tem o costume de 

ler literatura em meio digital, sendo que a grande maioria (mais de 70%) prefere ler em 

papel. 
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GRÁFICO 7 – POSSE DE LEITOR DIGITAL 
 

 
 

GRÁFICO 8 – LEITURA DE LITERATURA EM DISPOSITIVOS MÓVEIS 

 
GRÁFICO 9 – FORMATO PREFERIDO PARA LEITURA 
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Entre os autores pesquisados, 39,5% (47) não têm nenhum livro digital de sua 

autoria; 34,5% (41) têm livros impressos que foram digitalizados; 21,8% (26) têm e-books 

não interativos; 8,4% (10) têm e-books interativos (com som, animações e outros 

recursos com o qual o leitor interage128); e 7,6% (9) têm outras produções digitais129. 

Assim, descartando os livros digitalizados (que, como já mencionado, foram 

desconsiderados neste estudo como “livro digital”), infere-se que menos de 37,8%tem 

livros realmente digitais, uma vez que, em “outras produções digitais”, os autores 

também incluíram itens como artigos científicos, audiolivros e games.  

Esses números apontam que, embora não atinja a metade dos autores, a 

produção de livro digital vem despertando algum interesse nesse público. Isso confirma-

se pelas respostas à questão posta na sequência: “Você pretende lançar um livro digital? 

”. Dos respondentes, 10,1% (12) declaram que estão produzindo um livro digital no 

momento e 37,8% (45) afirmam que vão lançar um livro assim um dia. Um número 

relevante também não descarta a experiência, já que 42,9% dos autores (51) 

responderam: “Talvez, mas hoje não penso nisso”.  Apenas 9,2% (11) optaram pela 

resposta: “Nunca pensei nisso”. 

 

 
GRÁFICO 10 – AUTORIA DE LIVRO DIGITAL 

 

                                                        
128Aqui não se fez distinção se seria livro-aplicativo ou e-book em EPUB.  
129 Aqui apontou-se (na pergunta “Outra? Qual?), por exemplo, produções veiculadas em Wattpad, 
“ambientes interativos em CD-ROM, Websites interativos, Games”, site com histórias e audiolivros em 
plataformas como Ubook, por exemplo. 
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GRÁFICO 11 – PRETENSÃO DE LANÇAR LIVRO DIGITAL 

 

 

Para saber se os autores tinham conhecimento a respeito da existência da 

categoria Infantil Digital do Prêmio Jabuti (ainda em vigência naquele momento), foi 

incluída pergunta a respeito. A pesquisa mostrou que 54,6% (65) sabiam que o Prêmio 

Jabuti tinha a categoria (até então), sendo que pelo menos 77,3% (92) não haviam lido 

nenhum dos livros vencedores. Ou seja, praticamente a metade dos autores não se 

atentou para a nova premiação (se é que se atentavam para o Prêmio em si) e a grande 

maioria não buscou conhecer os livros vencedores, mostrando que, mesmo após três 

anos de existência, a iniciativa da CBL não chegou a despertar o interesse 

diretodosautores e ilustradores de literatura infantil e juvenil do País.  

 

 
GRÁFICO 12 – CONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DA CATEGORIA INFANTIL DIGITAL NO PRÊMIO 

JABUTI 
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GRÁFICO 13 – LEITURA DE LIVRO PREMIADO NA CATEGORIA INFANTIL DIGITAL 

 

Na pergunta aberta: “Algum aspecto ou questão sobre o livro em meio digital te 

preocupa ou gera dúvidas? Qual ou quais? Comente.”, foram apontadas questões como 

pirataria (a mais citada, com seis referências específicas); direitos autorais (quatro 

citações); como acessar esses livros; formas de venda dos livros e de divulgação; 

monopólio de distribuição; preço para o consumidor (considerado ainda alto); 

necessidade de investimento para acesso a dispositivos de leitura; possibilidade de o 

livro infantil “tornar-se mais gamedo que propriamente literatura”; possibilidade, pelo 

acesso à internet, de o leitor “sair” do livro e não voltar para a leitura; lixo eletrônico 

gerado por dispositivos eletrônicos; a iluminação das telas, que poderia prejudicar a 

visão; a falta de “texturas” e “materiais” para manipulação; dúvida sobre a existência de 

“vazio constitutivo” (o que restaria para o leitor “completar” com sua imaginação), entre 

outras. Abaixo, selecionou-se algumas das falas dos respondentes, que foram 

numeradas apenas para diferenciar o emissor: 

 

- O fato de o dispositivo ter conexão a internet. Se tem, a chance de o leitor (de 
qualquer idade) parar a leitura para dar "só uma olhada no Face" é muito grande. 
Ou seja, ficará distraído e terá dificuldade para completar a leitura. Ou 
abandonará o livro...  
- No livro para crianças, quando o personagem fala. Mais uma vez o leitor não 
treinará sua habilidade leitora. 
- A questão ambiental. O lixo eletrônico gerado por dispositivos tecnológicos é 
imenso e altamente poluente. Todos sabemos que esses dispositivos são feitos 
para durarem poucos anos (ou meses), depois ele não serve para mais nada, e 
temos que comprar outro, mais novo. O livro impresso, que é feito com papel 
certificado, é muito mais sustentável.  
- Mesmo com esses pontos todos, acho que será o futuro, sem dúvida. Leitor 
que é leitor lê em qualquer suporte, mas precisamos pensar em criar leitores, 
essa é a minha maior preocupação. E que bom que há pessoas pensando neste 
tema. (Resposta 1) 
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Para mim ainda há muitas dúvidas sobre como fazer para ter acesso aos livros 
digitais. (Resposta 2) 
 
Até que ponto o livro deixa de ser livro e vira site, vídeo, animação, jogo ou algo 
assim. (Resposta 3) 
 
Pirataria. É muito fácil de piratear - e mesmo de alterar. Além disso, não acredito 
no que a imprensa diz, que os livros digitais estejam crescendo tanto assim. As 
editoras tradicionais estão renitentes. E como são elas que fazem meus livros, 
deixo assim mesmo. (Resposta 4) 
 
A pirataria, em primeiro lugar. Tenho a impressão de que a digitalização facilita 
a cópia e distribuição não-autorizada de obras literárias. Existe o risco de que 
com a popularização da leitura digital a pirataria aumente na mesma proporção. 
O fim das livrarias também me preocupa, embora a própria venda de livros 
impressos por plataformas virtuais e sua estratégia agressiva de preços 
contribua para esse processo. (Resposta 5) 
 
Tenho receio de colaborar para o monopólio de distribuição na mão de poucos 
players (p.ex. Amazon) e ficar refém das condições propostas por esses, tanto 
de preço quanto de termos da licença de direitos autorais. (Resposta 6) 
 
Na literatura infantil, a ausência da manipulação de materiais e texturas 
diferentes pela criança. (Resposta 7) 
 
O grau de literariedade, no livro físico, pressupõe um vazio constitutivo 
(Iser/Jauss), certo? Não deve ser dito tudo, nem nada muito explicado, 
justamente, para que o leitor faça sua parte, complete com o seu imaginário 
ativado o que o texto sugere. No livro digital vemos. Pergunto, não vemos 
demais? Não ficamos aturdidos com tanta informação visual? A poesia não 
precisa de tanta informação. O livro digital também omite o que o leitor pode 
completar? [...] (Resposta 8) 
 
Atualmente meu maior receio é com relação à acessibilidade das obras. Por 
considerar o Brasil um país de população contrastante, com alto índice de 
desigualdade social, o livro impresso já encontra grandes desafios em sua 
distribuição. Acredito que o livro digital pode censurar ainda mais a distribuição 
de obras em comunidades de maior vulnerabilidade social, uma vez que a 
maioria da população que vive abaixo da linha da miséria ou de baixa renda não 
possui em casa suportes para a leitura de livros digitais. O livro impresso, apesar 
de também possuir valor no capital é mais fácil de ser doado e distribuído. 
(Resposta 9) 
 
Não é coisa do meu tempo. É coisa do futuro que não verei. (Resposta 10) 

 

As respostas acima mostram algumas dúvidas e um amplo (e justo) espectro de 

preocupações dos autores de literatura infantil e juvenil em relação aos livros digitais, 

que abrangem desde questões ambientais até o sentimento de “não pertencimento” a 

esse novo paradigma. Esse último aspecto, inclusive, leva a indagações. Se cada vez 

mais o mundo é digital e os nativos digitais demandam produtos dessa natureza, como 

os autores que produzem para crianças e jovens podem passar ao largo dessa 

discussão? Como em muitos outros setores, na atualidade, aqui também parece haver 

uma dissonância de valores entre sujeitos que devem coexistir e que devem produzir 
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uns para os outros e retroalimentar-se. Como poderá haver, em futuro próximo, livros 

digitais de qualidade literária que sejam acessíveis a um grande público de nativos 

digitais, que possam ser fruídos em casa e nas escolas, inclusive (e sobretudo) públicas, 

se os atores desse mercado não conhecerem as possibilidades e não tomarem parte 

nessa construção?  

Outras preocupações e sensações dos autores foram registradas na última 

questão, aberta para observações complementares: 

 

[...] Quero lembrá-la de que esta é uma realidade limitada a quem tem poder 
aquisitivo para adquirir dispositivos eletrônicos (uma minoria neste país). A maior 
parte da população brasileira não tem acesso algum a e-books, pois mal 
conseguem celular potente (processamento e memória) para baixar ou adquirir 
essas publicações, que dirá tablets. Comprar um Kindle ou Kobo está fora do 
desejo de consumo da maior parte das famílias brasileiras. As políticas 
educacionais brasileiras não cumpriram a desejada inclusão digital, e não 
disponibilizam e-books ou aplicativos para seus estudantes. Some-se a isso o 
fato de que a maior parte dos estudantes das universidades públicas mal 
conseguem ler textos em PDF (disponibilizados por nós, professores) nas telas 
de seus celulares e dependem de bibliotecas de impressos em papel. Raros 
possuem tablets, ou até mesmo computadores de mesa ou portáteis. Embora 
favorável ao digital, não acredito que a mídia em si facilite a acessibilidade, mas 
que isso depende de todo um contexto político de inclusão e subsídios 
educacionais. Tampouco sou favorável ao formato e-book para a literatura 
infantil ou juvenil, se estes formatos perseverarem apegados a ideia de "codex". 
[...] (Resposta 11) 
 
Acredito que a tecnologia do livro digital ainda é inacessível à maioria das 
pessoas. (Resposta 12) 
 
Acredito que o livro digital possa conviver perfeitamente com o impresso. Mas, 
por enquanto, não aposto muitas fichas nisso. Talvez eu já esteja meio velha pra 
mudar meus hábitos... rsrs. (Resposta 13) 
 
Fiz questão de participar dessa pesquisa, pois fico feliz de saber que estejam 
pesquisando o tema. O livro digital é uma excelente solução para muitas 
questões, inclusive para a pouca leitura dos jovens. As configurações do e-
reader, inclusive, possibilitam que a leitura flua de melhor maneira (menos 
informações por frame fazem a leitura fluir melhor, isso é comprovado). É uma 
pena que tentem demonizar o livro digital, que é um excelente aliado. (Resposta 
14) 

 

Novamente, nesta pergunta, aparece a questão do “descompasso” de gerações, 

e outro aspecto particularmente importante, a acessibilidade a essas obras e a 

necessidade de um “contexto de inclusão e subsídios educacionais” para que esse tipo 

de produção se desenvolva. Qualquer agricultor sabe que o que não é regado, natural 

ou artificialmente, morre. Para que as produções digitais floresçam e se estabeleçam, 

ao lado dos livros impressos, como opções viáveis de leitura, é necessário que Estado, 

empresas e sociedade trabalhem para solucionar amarras de produção e distribuição e 
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atuem no fomento do letramento digital e de bons conteúdos, que possam explorar de 

maneira inteligente os novos recursos possíveis. 

As observações feitas nas duas perguntas abertas mencionadas acima mostram 

que existem muitos questionamentos e dúvidas por parte dos autores de literatura infantil 

e juvenil e que alguns também temem a proximidade com a lógica dos jogos (a exemplo 

da Resposta 3) e de outras linguagens, sinalizando certo receio de uma “desvirtuação” 

da literatura e do que se entende por livro. 

O próprio autor de Meu Aplicativo de Folclore, Ricardo Azevedo, não considera, 

a priori, como livro, as produções digitais que conhece, comoafirmou em entrevista à 

autora deste trabalho: 

 

[...] O pano de fundo para a feitura do aplicativo Meu Aplicativo de Folclore foi 
essa pesquisa e basicamente os livros Meu livro de folclore e Armazém do 
Folclore, ambos publicados pela Ática. Não considero esse trabalho um livro 
digital, mas sim um aplicativo com atividades. A ideia veio inteiramente da 
editora [...].  
[...] 
Sou uma pessoa inteiramente voltada aos livros. Trabalho com eles há exatos 
38 anos. Creio que esses ‘livros digitais’, pelo menos os que pude conhecer, não 
são livros e têm pouco a ver com o que consideramos leitura e literatura. Eles 
se aproximam mais de jogos interativos, programas de atividades, passatempos 
etc. Salvo casos excepcionais, acho que livros levados diretamente, sem 
adaptações, não vão funcionar como aplicativos. Não se lê aplicativos como se 
lê um livro. Veja o caso do Meu Aplicativo de Folclore e compare com os livros 
de onde ele saiu. São coisas muito diferentes. Os chamados aplicativos são, a 
meu ver, outros suportes que implicam outras linguagens, outros recursos e, 
principalmente, outros objetivos. 
Fique claro: nada contra os chamados livros digitais. Creio apenas que são 
suportes muito diferentes dos livros e que correspondem a recursos novos que 
vão resultar em novos produtos, diferenciando-se cada vez mais dos livros que 
conhecemos. Obviamente, sem substituí-los. (AZEVEDO, 2018, em entrevista 
por e-mail, disponível no Apêndice E) 
 

Em relação ao posicionamento dos autores e das editoras tradicionais quanto aos 

livros digitais, afirma Samira Almeida, da editora digital StoryMax: 

 

Veja, você é uma pessoa que é autora. Olha a dificuldade que você está tendo 
para fazer um app ou para fazer um livro digital130 . Isso tem dois motivos: 
primeiro porque é a cabeça de autor (que não olha muito mercado, negócio... e 
nem tem que olhar, talvez). Isso é difícil mudar – eles sempre acham que o 
problema está neles, e não na temática, no quanto isso vai ter mercado e tal... 
pensar em mercado é coisa de editor, não de autor. E segundo porque é 
realmente um negócio cheio de especificidades técnicas. Realmente é difícil. 
Então é muito difícil você ver autor que comece a fazer alguma coisa. Essa é a 
primeira coisa, então você não tem muitos projetos independentes aqui no 

                                                        
130Durante o período da dissertação, a autora estava produzindo um livro digital infantil com uma 
pequena editora digital que, por questões de foco e de mercado, desistiu de concluir o projeto.  
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Brasil. Também pela questão do próprio custo, isso pra pessoa física é muito 
alto. E aí, tirando os autores, quem você vai ter neste mercado? As editoras 
convencionais só se interessam em fazer livros de papel, que elas já sabem 
como faz, como vende e quanto custa. E aí é aquilo que eu estava te falando, é 
difícil contratar gente com carreira - vale pro mercado do livro e vale pra outros, 
mas agora vamos falar especificamente do mercado do livro - porque eles [os 
atores das editoras convencionais] querem escrever do mesmo jeito, ilustrar do 
mesmo jeito, revisar do mesmo jeito, editar do mesmo jeito, vender do mesmo 
jeito. [...] Então, como o que eles sabem fazer e querem fazer e acreditam que 
o bom é apenas livro de papel, tudo o que eles vão fazer vai ser em cima do 
modelo livro, usando a propriedade intelectual que eles já têm. Eu acho 
compreensível, natural. (ALMEIDA, 2018, em entrevista à autora, disponível no 
Apêndice M) 

 

As falas de Azevedo e de Almeida ressaltam a “esquina de paradigmas” em que 

o mercado editorial e os atores desse cenário se encontram na atualidade. O que é um 

livro hoje? O que é literatura para crianças hoje? Pode-se manter purismo de conceitos? 

Haverá cânones literários no futuro? Por que mudar de caminho se não se conhece para 

qual direção apontam os novos meios? São questionamentos presentes, ainda carentes 

de respostas seguras.  

Dúvidas à parte, analisando-se os dados obtidos no formulário de pesquisa 

aplicado, percebe-se que existe abertura para experiências futuras: quase todos os 

respondentes conhecem livros digitais; 68% já leram e-books e 30% já leram livros-

aplicativos; 10% estão produzindo um livro digital no momento, quase 43% não 

descartam a possibilidade e 37,8% afirmam que vão lançar um livro digital algum dia. 

Esses números sinalizam um caminho em aberto, embora não se possa afirmar que haja 

um movimento importante ou uma forte tendência por parte dos autores em fomentar 

essas produções.De maneira geral, percebe-se na pesquisa que a questão da 

acessibilidade é um vetor que pode trazer desenvolvimento para a área digital, uma vez 

que abre possibilidades para a criação de livros pensados para públicos com diferentes 

necessidades e, portanto, abre caminho para que as obras sejam mais democráticas. 

As opiniões e posicionamentos expostos, de autores e editores, e os números obtidos 

com as entrevistas e formulários de pesquisa, no entanto, confirmam que o livro digital 

para crianças e jovens ainda é expectativa de futuro, e tem um longo caminho a percorrer 

para (possivelmente) se estabelecer como alternativa literária estável, desejada, 

esteticamente surpreendente e economicamente viável.  
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3.5.6 As Editoras Digitais Premiadas 

 

“Se você não está se dispondo a descobrir um mercado novo, ele não vai cair no 

seu colo” (ALMEIDA, 2018, em entrevista à autora, disponível no Apêndice M). A frase 

da cofundadora e diretora-executiva da StoryMax, Samira Almeida, revela o 

posicionamento de alguns atores da economia criativa do livro que, contra números e 

perspectivas não tão animadores, apostam nos livros digitais interativos para crianças.  

StoryMax e Caixote são duas das editoras que se destacam nesse mercado, no 

Brasil, e que ganharam, cada qual, dois prêmios Jabuti na categoria Infantil Digital. 

Ambas sediadas em São Paulo, elas estão “se dispondo a descobrir um mercado novo”, 

testando ideias e formatos que são constantemente aprimorados ou repensados, em um 

aprendizado constante. 

A Caixote, responsável por Pequenos Grandes Contos de Verdade e Quanto 

Bumbum! foi criada oficialmente em 2013 e hoje131 tem três livros digitais editados: os 

dois vencedores do Jabuti e o Marina está do Contra. Um quarto projeto está em 

desenvolvimento. A empresa não tem profissionais fixos contratados. A proprietária e 

editora, Isabel Malzoni – jornalista que já havia trabalhado anteriormente no mercado 

editorial “convencional” –, desenvolve os projetos com diferentes “sócios/parceiros”: 

 

A Marina [está do contra] sou eu e a Webcore, que hoje em dia é meu parceiro 
de todo dia. A Marina somos nós, o aplicativo é meu e deles. Quanto Bumbum! 
somos a Caixote, a Webcore e a Pulo do Gato, que não é editora, é o estúdio 
de animação, que é o mesmo estúdio de animação que faz os vídeos do Palavra 
Cantada [dupla com vasta produção musical, formada pelos músicos Sandra 
Peres e Paulo Tatit]. Eles têm um traço bem característico. O Pequenos Grandes 
Contos era eu, Caixote, e Per Gustav, que é o diretor de arte, ele tinha uma 
agência de publicidade e ele até se mudou, ele mora no Canadá agora.  

 

A empresa até o momento desenvolve os livros utilizando a linguagem “nativa” do 

sistema operacional iOS, denominada XCode (Apple), e o Unity, um software 

comumente utilizado no desenvolvimento de jogos, e que exporta a produção para os 

dois sistemas: iOS e Android. 

 

[...] a gente consegue usar agora programas que geram pros dois. A adaptação 
é mais simples. [...] quando eu fiz os Pequenos Grandes Contos eu fiz pro iOS 
por conta disso, porque eram duas coisas completamente diferentes. [...] você 
começava do zero. [...] E hoje não, você já faz a partir de programas que 
exportam de maneiras diferentes. Aí você faz ajustes [...]. Depende muito do que 

                                                        
131Até a data da entrevista com a editora, Isabel Malzoni, realizada em 22 de junho de 2018. 
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você vai fazer e como vai fazer. Você pode fazer em linguagem nativa, que é o 
Xcode do iOS; o Quanto Bumbum! a gente fez a partir do Unity, que é um 
programa pra fazer jogos. São vários os que eu conheço, mas os que a gente 
usa são esses dois. Mas existem várias possibilidades. (MALZONI, 2018, em 
entrevista à autora, disponível no Apêndice L) 

 

A Caixote nasceu a partir de um anseio pessoal. Malzoni queria fazer um projeto 

com literatura infantil escandinava e conseguiu comprar os direitos dos livros, na Feira 

de Frankfurt (um deles era o Marina está do Contra, clássico dos anos 70, da autora 

sueca Gunilla Wolfe, que a Caixote lançou, em versão digital, apenas em 2017):  

 

[...] mas não tinha nem muito onde, nem muito por que alguém iria querer fazer 
isso comigo, sabe? E aí surgiu a ideia de fazer pelo digital, porque não precisaria 
montar uma editora com um departamento de distribuição, uma logística. Na 
minha cabeça, na época, eu achei que era uma coisa mais simples de fazer e 
que eu conseguiria distribuir sozinha, portanto eu ia poder fazer... [risos] Hoje, 
só rindo, né? [...] então a Caixote surgiu desse jeito, no meio de pesquisa e 
compra de direitos, não existia uma empresa funcionando. Entre eu fechar com 
o Oamul [o autor chinês], que foi meu primeiro aplicativo, até ele ficar pronto, 
deu um pouco mais de um ano e meio. Então, nesse um ano e meio, era eu 
correndo de um lado pro outro; aí eu fiz sociedade com esse meu amigo que é 
diretor de arte, que foi ótimo... [...] Aí na hora que a gente lançou o Pequenos 
Grandes Contos eu já estava nessa situação: eu tinha a sociedade com o diretor 
de arte, que é o Guga, Per Gustav, que fez comigo Pequenos Grandes Contos, 
e aí fez algum sucesso, dentro do possível. Quem vê acha legal, pro que estava 
sendo feito na época. As pessoas consideravam bem feito, então deu um ânimo 
pra seguir em frente [...]. (MALZONI, 2018, em entrevista à autora, disponível no 
Apêndice L) 

 

Os livros foram feitos com investimento próprio e parcerias. Em Pequenos 

Grandes Contos de Verdade, parceria desenvolvida com Per Gustav, a empresa pagou 

um adiantamento para o ilustrador e animador chinês, Oamul Lu, e ele recebe uma 

percentagem das vendas. Quanto Bumbum!, de autoria da própria Isabel Malzoni, foi 

todo viabilizado com parcerias: “a programação não foi paga, a animação não foi paga... 

A gente viabilizou com trabalho” (MALZONI, 2018, em entrevista à autora, disponível no 

Apêndice L). 

Embora não revele o valor exato do investimento feito nos livros, nem o número 

de downloads obtidos, Pequenos Grandes Contos de Verdade só agora, segundo a 

editora – três anos depois de lançado –, é que está “próximo” de se pagar.  

Malzoni fala da dificuldade de se divulgar os aplicativos e do desconhecimento 

por parte do usuário de como lidar com os apps, o que atrapalha até mesmo quando um 

livro comercial, que é vendido, é oferecido gratuitamente para que um leitor o conheça 
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(por meio de um código que é fornecido ao usuário e permite que ele baixe o app dentro 

de um prazo determinado): 

 

Você divulgar um aplicativo é muito puxado, muito complicado. Principalmente 
no Brasil, mas de maneira geral. Mas no Brasil muito porque não há veículos 
específicos, há uma certa má vontade da mídia tradicional. Existem dificuldades 
técnicas, né, um livro você bota no correio e chega lá; o aplicativo você manda 
o código, a pessoa tem que achar o lugar em que ela insere o código, ela precisa 
baixar, ela precisa ter espaço no aparelho dela, precisa estar atualizado de 
acordo com a versão que você precisa... [...] Na metade do caminho, você já 
perdeu a pessoa. [...] No começo, a gente subestimava muito essa dificuldade 
[...] (MALZONI, 2018, em entrevista à autora, disponível no Apêndice L) 
 

A divulgação é um entrave, segundo a editora, porque “as lojas são repositórios 

muito ocultos” e existem poucas pessoas das empresas internacionais responsáveis, no 

Brasil, com as quais se comunicar. Ela compara: “é como estar numa livraria e em vez 

dos livros estarem em estantes, estão dentro de caixas fechadas sem rótulo”. Para 

Malzoni, “as lojas ainda são uma barreira muito grande” e ela não enxerga “esse 

mercado indo muito pra frente, se as lojas não se remodelarem”. 

Outro entrave, para a editora, é não haver uma cultura de ensino sobre como 

utilizar o meio digital:  

 

“É uma dificuldade muito grande o fato de que se fala tão pouco, se ensina tão 
pouco, como lidar com o digital. Você acaba caindo numa coisa muito 
complicada que é os pais que usam o digital de uma maneira muito pouco 
proveitosa, porque têm muito pouca informação”. (MALZONI, 2018, em 
entrevista à autora, disponível no Apêndice L) 

 

Sobre os pais ou adultos responsáveis pelas crianças, a editora afirma que uma 

grande crítica que percebe em relação aos livros digitais infantis é a ideia, da qual ela 

discorda, de que seu uso prescinde da presença de um adulto mediador. 

 

[...] Uma grande crítica, um grande ponto fraco do digital, é na hora que você 
acha que pode usar ele pra prescindir do adulto. É importante, porque as 
pessoas têm essa pré-concepção do digital. ‘Ah, eu vou usar ele como babá 
eletrônica’, que até existe, e até acho que tudo bem, cá entre nós, mas não é 
pra isso que ele serve. Se você usar só pra isso, ele é, de fato, prejudicial, e era 
uma crítica muito grande que a gente recebia, porque tem narração e tudo o 
mais. Precisa [de um adulto], e precisa tanto quanto, e, se bobear, precisa mais 
ainda, porque não é pra você largar um tablet na mão de uma criança pequena. 
É perigoso isso de ela sair do aplicativo e ir parar no YouTube, e lá é 
superperigoso e tal. Então, eu pensei em fazer coisas que chamem mais o adulto 
pra participar e que a gente chame a criança pra brincar fora do tablet. Então, é 
bem sutil, mas é uma tentativa.  
[...] É muito importante essa relação dos adultos com as crianças na hora da 
leitura. E aí, com a Marina [Marina está do contra], a gente fez isso, que vai 
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exatamente oposto ao que as pessoas falam de deixar a criança sentada ali. 
Vamos criar um desafio físico, e aí você tem que ensinar a criança a fazer, se 
ela não sabe fazer isso sozinha; é legal porque ela aprende e você usa essa 
questão da materialidade, o joguinho que tem dentro; porque a gente sempre 
procura expandir a experiência de leitura pro aplicativo continuar sendo usado 
[...] (MALZONI, 2018, em entrevista à autora, disponível no Apêndice L) 

 

Nas duas falas transcritas acima, Isabel Malzoni ressalta um problema e uma 

crítica relacionados ao livro digital para crianças, cruciais no debate do tema: não há 

educação para o uso do meio digital e para sua utilização na leitura; e os dispositivos 

eletrônicos, muitas vezes, são deixados na mão das crianças sem qualquer mediação.  

De maneira geral, pais e professores sequer sabem onde procurar conteúdos de 

leitura digital, sobretudo livros, apropriados para as crianças. Além das dificuldadesde 

divulgação e de “exposição nas lojas”, como já citado, não se dá atenção suficiente ao 

tema, a ponto de se criar outras maneiras de divulgação, mais eficazes, e meios de 

instrução e educação para que os adultos façam um uso eficiente do meio e saibam 

explorar a leitura digital de maneira inteligente com seus filhos e alunos. 

A questão da mediação no livro digital não pode ser posta em segundo plano, 

acreditando-se que a multimidialidade e a capacidade de “entretenimento” do meio 

resolva todos os problemas. Assim como a atuação de um adulto junto à criança, 

sobretudo às menores, pode ampliar a experiência de leitura de um livro físico e 

enriquecê-la de sentidos e de afetividade, no meio digital a mediação do adulto é 

igualmente desejável; quiçá, indispensável, já que a maior parte dos dispositivos 

utilizados para leitura são multifuncionais e podem levar a criança à dispersão e a outros 

conteúdos, não apropriados. 

Malzoni também relata que o livro digital surgiu imitando o livro impresso, inclusive 

com recurso que simulava o folhear das páginas, e afirma que as experiências de leitura 

de impresso e digital são completamente diversas: 

 

Hoje em dia, não existe mais isso [simulação de páginas sendo viradas], mas o 
mais importante é que a gente consiga assumir que aquilo é digital. São 
narrativas, são experiências de leitura, mas não tem, nem precisam ter, nem 
devem ter nada a ver com livro impresso. Pro livro impresso temos o livro 
impresso, né? Melhor que ele não há. 
[...] Ele tem que ter um propósito pra ser um bom digital. Só pra ele estar em um 
outro formato não faz sentido pro leitor, se ele tiver aqui a mesma coisa que ele 
teria no papel. Ele de fato se beneficiaria de ser multimodal? Ou é só porque 
você pode colocar movimento ali? 
[...] Eu sempre digo isso: ele se beneficia disso, o leitor ganha alguma coisa com 
isso? Ou é só pirotecnia? Porque se for pra colocar um barulhinho porque você 
pode ou colocar um movimentozinho porque você pode, isso é fraco, isso não 
interessa. (MALZONI, 2018, em entrevista à autora, disponível no Apêndice L) 
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A editora ressalta aqui o uso estético da poética do meio digital. Assim, para que 

um livro digital possa agregar valor estético, é necessário que saiba explorar ao máximo 

as potencialidades do meio e dos formatos. Não que não possam existir livros digitais 

mais simples; uma das grandes potencialidades do livro digital é poder chegar a lugares 

em que o livro físico não chega; motivo simples e, também, justo, para que títulos sejam 

feitos e distribuídos digitalmente. Pode-se defender, no entanto, que um livro digital de 

qualidade estética seja uma produção que agregue níveis de leitura a partir da 

exploração da multimidialidade e de recursos que não são possíveis em uma produção 

impressa, enriquecendo a experiência do leitor e ampliando seus sentidos. Para isso, o 

uso das interações e de outros recursos possíveis deve ter um propósito; não deve ser 

gratuito e feito apenas porque o meio permite, até por que, em excesso, pode causar 

ruídos e atrapalhar a fluência da leitura. 

A editora relata a experiência de Pequenos Grandes Contos de Verdade, o 

primeiro de seus livros-aplicativos: 

 

Pequenos Grandes Contos foi o primeiro, acho que a gente tinha menos 
consciência. Ele teve várias versões, a gente no começo [antes de lançar]... tudo 
se mexia naquilo, tudo respondia, tudo interagia com o leitor, a gente achava 
que precisava disso. Que é uma coisa que mudou, senão você distrai a criança. 
E é isso: não é só porque eu posso que eu devo. Não é porque eu posso que 
tudo mexa, que tudo tenha som, que tudo interaja, que tudo esteja relacionado 
uma coisa com a outra, que isso serve pra história. Então, a gente tinha essa 
questão, no começo, tinha toda essa preocupação. Mas eu acho que teve uma 
‘ousadia’, que foi ter uma estética mais bem trabalhada dentro do digital. Quando 
a gente fez o Pequenos Grandes Contos, o que se achava eram aquelas 
animações super malfeitas, todas chapadas com cores histéricas e barulhos 
altos... E a gente falou: “Putz, não, dá pra fazer uma animação a partir da 
aquarela, com uma paleta de cores bem escolhida, uma música?”. (MALZONI, 
2018, em entrevista à autora, disponível no Apêndice L) 

 

Muito bem escolhidos, pois, devem ser os recursos, para um resultado estético 

significativo e pleno de sentidos. 

Comentando o motivo pelo qual o livro Pequenos Grandes Contos tem 

sinalizações redundantes sobre o que o leitor deve fazer (com texto escrito, narração e 

círculos azuis indicando uma mesma ação necessária), Malzoni disse que ajustes 

tiveram de ser feitos para que o livro fosse melhor utilizado. Ela defende que nem tudo 

tem de ser “descoberto” pelo usuário, para não gerar angústia e distração. 

 

[...] quando a gente lançou sem essas opções, as pessoas não entendiam. As 
bolinhas azuis foram coisas que a gente colocou bem mais pra frente, foram a 
última coisa que a gente colocou. As bolinhas azuis servem pra dizer onde tem 
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interação. As pessoas não achavam. Se você não direcionar, gera uma angústia, 
né? Por que onde é que tá a interação aqui? E aí você não quer nem prestar 
atenção, você quer só... Você já sabe que tem, então aquilo é uma coisinha que 
diz “é aqui”, e se não tem em outro lugar, não tem interação. Então, acho que 
acalmou um pouco as pessoas. 
 [...] No começo, a gente achava que não, a gente achava que a pessoa tinha 
que descobrir tudo, mas não sei se é uma postura muito amigável em relação 
ao usuário, você querer que ele descubra, que ele seja tão inteligente que 
descubra tudo o que você estava pensando quando criou aquilo. Então eu gosto 
de falar o que ele tem que fazer. (MALZONI, 2018, em entrevista à autora, 
disponível no Apêndice L) 

 

Malzoni pontua aqui outro aspecto a se pensar quando da construção de um livro 

digital para crianças: até que ponto o leitor deve ser livre para descobrir as interações, 

por conta própria, e até que ponto deve haver sinalizações, para não gerar angústia, 

dispersar ou até desmotivar o usuário leitor. 

A editora comenta que produções da Caixote foram finalistas de prêmios 

importantes, como o ComKids (PGCV) e o Kidscreen (Marina está do Contra ou, em 

inglês, This is Betsy) e fala sobre o impacto que a conquista do Prêmio Jabuti teve para 

a editora: houve picos de venda logo que o resultado foi divulgado e a empresa ganhou 

mais destaque nas lojas de vendas e maior credibilidade para viabilizar outras iniciativas. 

Após algumas experiências que lhe permitiram conhecer mais o mercado, Malzoni 

busca novos caminhos, acreditando que os “produtos têm que ser maiores” e não se 

resumir apenas aos aplicativos: 

 

[...] o mercado é muito difícil, ainda, então uma das coisas que eu acho é que os 
produtos têm que ser maiores. O aplicativo é uma parte, só, pra você poder 
viabilizá-los, não só financeiramente como também do ponto de vista da 
divulgação e da disseminação desse conteúdo, que é muito difícil quando você 
fala só em termos de aplicativo. (MALZONI, 2018, em entrevista à autora, 
disponível no Apêndice L) 
 

Ela se dedica no momento a um projeto em quatro línguas – português, inglês, 

espanhol e árabe (para distribuição mundial) – uma ficção baseada em uma causa 

social, mais voltada ao público juvenil (ao contrário das demais produções, todas 

voltadas à infância), que deverá permitir conexão entre pessoas: “esse projeto novo que 

eu estou trabalhando agora é um livro digital, um livro impresso e uma exposição 

itinerante”. (MALZONI, 2018, em entrevista à autora, disponível no Apêndice L) 

A StoryMax, por sua vez, uma sociedade entre Samira Almeida e Fernando Tangi, 

declara-se “uma publicadora de livros digitais interativos em formato de apps”, cuja 

missão é “transformar a leitura em uma atividade mais atraente e mais envolvente para 
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crianças e jovens do mundo inteiro” (ALMEIDA, 2018, em entrevista à autora, disponível 

no Apêndice M).  

Com CNPJ estabelecido desde 2011 e assinando publicações impressas e on-

line, Almeida e Tangi passaram a fazer experimentos com livros digitais em formato de 

app em 2012, com um projeto piloto e, em seguida, fizeram o app Frankie for Kids, 

desenvolvido pelos dois, com acompanhamento de um educador. Até então, ambos 

tinham carreiras no mercado editorial: Almeida, formada em Jornalismo e e pós-

graduada em Educomunicação, como editora-chefe (editando revistas e livros) em 

editoras focadas em arte, arquitetura e design, e Tangi, formado em Design e também 

técnico em Eletrônica, como diretor de arte de revistas de ciência e de beleza e como 

ilustrador de livros infantis.  

Eles apostaram inicialmente na ideia de trabalhar em parceria com editoras, 

especialmente em uma época em que o Governo sinalizava interesse em produções 

interativas. Mas as editoras não se interessaram efetivamente pelo projeto digital. 

Almeida e Tangi persistiram e o app-book Frankie for Kids venceu o concurso do Festival 

ComKids Prix Jeunesse Iberoamericano e o Prêmio Hipertexto, de tecnologias na 

educação.  

Só em 2014, a empresa recebeu o nome de StoryMax, enquanto os sócios 

passavam por um programa de aceleração focado em desenvolver o negócio. Dali em 

diante, a empresa, que tem dez livros-aplicativos e conta com três funcionários, além 

dos sócios, soma sete prêmios de literatura e educação, nacionais e internacionais 

(incluindo os dois Jabutis – com Via Láctea e Nautilus, o selo Distinção da Cátedra 

UNESCO, o Reading Digital Fiction, do Reino Unido, o Hipertexto e o ComKids Prix 

Jeunesse Iberoamericano). A editora também foi finalista por mais oito vezes em 

concursos de literatura e educação do mundo todo; foi premiada sete vezes em seleções 

como negócio inovador e de impacto, no Brasil e internacionalmente, e dois de seus app-

books receberam "edital-prêmio" do Governo Federal (Nautilus e Inventeca, o mais 

recente), para que pudessem ser desenvolvidos. 

Grande parte dos livros produzidos pela StoryMax é de versões de clássicos, 

histórias que a empresa considera relevantes pelos temas que abordam e também pela 

familiaridade que podem gerar com o público de pais. Assim Almeida explica o interesse 

pelos textos clássicos: 
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Por que a escolha deles? Tem várias razões, vários campos diferentes. A razão 
literária é que o clássico é aquele que começou a dizer e não parou de dizer 
nunca mais, até hoje ele é relevante, isso é importante. É aquele que fala da 
humanidade e que fala sobre temas que interessam pra pais e filhos... Então a 
gente trabalha muito essa questão de manter o ser humano, humano. [...] O 
mundo tá mudando pra caramba, a gente faz tudo de um jeito diferente hoje, 
comparando com pouco tempo atrás, e vai continuar mudando muito mais 
rápido. O que não vai mudar é a nossa essência, a gente de verdade. É o amor, 
o ódio, a traição, é o romance, é a necessidade de vingança, isso não vai mudar. 
E se a gente não lidar com isso sempre, não pensar sobre isso, não viver isso, 
seja na vida de fato, seja em experiências, como a leitura por exemplo... a gente 
vai perdendo a nossa capacidade de empatia, de reflexão... Então, esta também 
é uma das razões do clássico. Mas tem outras, tipo: estar vendendo um produto 
que é altamente inovador, que muita gente não conhece, e que por não conhecer 
muita gente tem medo. Então por que você vai contar uma história que as 
pessoas não sabem se é boa? Então, escolha uma coisa que os pais já sabem, 
que os pais querem passar pros filhos. (ALMEIDA, 2018, em entrevista à autora, 
disponível no Apêndice M) 

 

No frenético universo digital, onde nada ou quase nada é canônico, a crença de 

Samira Almeida, ancorada na fala acima, talvez ajude a explicar por que os primeiros 

livros vencedores da categoria Infantil Digital do Prêmio Jabuti foram feitos a partir de 

textos e de autores já consagrados na literatura infantil (como abordou-se no item 2.2.1 

deste trabalho). O estranhamento que poderia ser causado pelo novo formato seria 

amenizado pela segurança de se tratar de um texto e/ou autor (re)conhecido pelo público 

adulto. Tendo em vista o investimento necessário à produção digital, pode-se supor, 

também, que a utilização de textos editados anteriormente em papel seria, ainda, uma 

forma de as editoras reduzirem custos (ainda mais quando se trata de textos em domínio 

público, como é o caso de Via Láctea e Nautilus), uma vez que uma história ou roteiro 

original poderiam ter custo maior.  

A StoryMax transita nos ambientes voltados ao empreendedorismo e às startups, 

e possui dois principais modelos de negócio: um convencional e um que considera ser 

de impacto social. Assim, trabalha comercialmente e também por meio de patrocínios 

de empresas, para viabilizar o oferecimento de apps gratuitos ao leitor:  

 

Eu tenho dois modelos hoje e vou sair com um terceiro agora, estou 
experimentando coisas132. Eu tenho um modelo mais parecido com o de uma 
editora convencional, que é escolher um texto e fazer a preparação editorial, 
publicar e vender. Eu tenho um modelo pra impacto social. Então, eu trabalho 
com empresas pra publicar grandes histórias que toquem assuntos que sejam 
relevantes, e o que eu estou entregando pra essas empresas é impacto social 

                                                        
132O terceiro modelo a que Almeida se referiu, revelado apenas em dezembro de 2018, foi o de 
assinatura, que começou a aplicar no novo produto da empresa, uma banca de livros de imagens, a 
partir dos quais a criança pode inventar a narrativa e gravar o áudio da sua própria história, denominada 
Inventeca. 
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com leitura. O livro é de graça pro leitor. (ALMEIDA, 2018, em entrevista à 
autora, disponível no Apêndice M)133 
 

Almeida mostra, pois, que vários caminhos estão sendo explorados em busca da 

viabilidade do negócio digital. Produtos com venda direta ao consumidor; produtos 

viabilizados por meio de investimentos públicos (editais) e privados, visando ao que ela 

chama de impacto social com leitura; e, mais recentemente, o modelo de assinatura, 

lançado em dezembro de 2018 (após a entrevista realizada com a editora), que busca a 

fidelização do leitor que se dispõe a pagar pelas novidades. Em um novo mercado, 

parece natural (e saudável) essa busca pelo melhor (ou pelos melhores) modelo(s) de 

negócios. 

A sócia da StoryMax não revela números sobre quantidade de downloads dos 

aplicativos e de valores investidos e recebidos em cada produção134. Nas divulgações 

da empresa135, afirma-se que as histórias produzidas já superaram 100 mil leitores, em 

67 países. Mas Almeida diz que é difícil vender aplicativo diretamente: 

 

[...] por isso que nós experimentamos vários outros modelos de negócio, porque 
vender o aplicativo assim, direto, é difícil. É muito difícil. No Brasil é mais, no 
Android é mais. Então, a gente experimenta vários modelos de negócio e tá 
criando outras formas de fazer dinheiro com isso, que é justamente o que eu tô 
dizendo, que muita gente que saiu do mercado saiu porque, na real, nunca quis 
experimentar outras coisas. (ALMEIDA, 2018, em entrevista à autora, disponível 
no Apêndice M) 

 

Com relação à influência da premiação do Jabuti nas vendas dos aplicativos, 

Almeida afirma que o prêmio refletiu na divulgação da empresa, mas que o aumento de 

downloads ocorreu apenas para o aplicativo gratuito: 

 

Muito download pro Nautilus, que é gratuito, pouca venda pro que você tem que 
pagar antes de ver. A lógica das lojas, hoje, do usuário das lojas, é ver e depois 
pagar. Talvez. Então, sim, pro Nautilus fez muita diferença de download. E o Via 
Láctea, na verdade, eu não sei te responder porque as pessoas batem no 
paywall e desistem. (ALMEIDA, 2018, em entrevista à autora, disponível no 
Apêndice M) 

                                                        
133Nautilus e Inventeca foram viabilizados (pelo menos em parte) a partir de editais-prêmio do Governo 
Federal. Frritt e O Rei do Rio de Ouro foram patrocinados pela multinacional de origem dinamarquesa 
Novozymes.  
134 Também não quis detalhar os recursos técnicos que a StoryMax utiliza nos livros-aplicativos, 
afirmando apenas que experimentam várias linguagens e formatos. “Não temos nenhum preconceito 
com isso e sempre estamos testando coisas novas de áreas diversas. Não é a tecnologia que nos 
limita”, afirmou, respondendo à pergunta específica sobre linguagens e formatos utilizados pela 
empresa, feita por meio eletrônico, após a entrevista presencial.  
135 Disponível em: https://storymax.me/#impacto. Acesso em: 16 jul. 2018. 
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E aqui aparece, novamente, a questão da cultura da gratuidade no meio digital, 

já pontuada no item 3.1. O usuário pode se interessar pelo produto, mas nem sempre 

está disposto a investir para poder usufruir dele. 

Enquanto a Caixote começou com livros para a primeira infância e agora parte, 

também, para experiências no juvenil, a StoryMax começou focando nos adolescentes 

e começa a fazer projetos para públicos mais novos. O último app lançado por eles, em 

julho de 2018, é uma banca de narrativas visuais, sem textos, que permite às crianças 

inventarem a história e gravarem suas próprias narrações, podendo ainda compartilhá-

las com familiares e amigos pré-cadastrados136.  

Ela afirma que, hoje, muitas áreas estão se mesclando na criação de narrativas 

digitais: 

 

Agora, tem muita coisa que é de fronteira, e aí tem a ver com ser um negócio 
supernovo. Então, tem gente de jogo que faz coisas interessantes em narrativa; 
tem gente de audiovisual que faz coisas interessantes que têm a ver com leitura; 
e, se quer saber, acho que a gente vai por esse caminho – não a gente, 
StoryMax, necessariamente, mas esse mundo. 
[...] Eu convivo muito com gente de jogo, meus amigos mesmo, e com gente de 
audiovisual. E eu olho pra eles como pessoas que conseguem enxergar o 
mercado sem preconceitinho de área, e isso é muito importante. E eu ainda 
tenho muitos [preconceitos], eu confesso, eu me enxergo assim, eu ainda tenho 
muitos, alguns dos quais eu ainda não estou preparada para abrir mão. Talvez 
um dia esteja, mas hoje não. Pra mim, é muito relevante trabalhar com texto 
literário. Mas acho que conviver com essas pessoas abre a minha cabeça pra, 
então, poder dosar o que eu quero ver como produto da StoryMax. (ALMEIDA, 
2018, em entrevista à autora, disponível no Apêndice M) 

 

Almeida trata nessa fala de uma questão importante no universo do livro e da 

leitura digital, a zona de fronteira onde esse tema transita, sobretudo entre o 

literário/editorial, o audiovisual e os games. É bom lembrar que o Bologna Ragazzi Digital 

Award, prêmio internacional criado em 2012 pela Feira de Bolonha (conforme tratado no 

item 2.1) já não tem esse “purismo” do universo editorial, uma vez que permite a 

inscrição de aplicativos variados, que exploram o “potencial interativo da mídia infantil” 

(BOLOGNA CHILDREN’S BOOKFAIR, 2018. Tradução nossa). Isso inclui produtos 

narrativos que mais se assemelham a jogos, como é o caso de Slice Fractions 2137, da 

empresa canadense Ululab, um dos vencedores do Prêmio em 2018. De autoria de 

Francois Boucher-Genesse e Dany Joly, com ilustrações de Annie Rodrigue e Brian 

                                                        
136A chamada Inventeca, que em dezembro de 2018, tornou-se o primeiro modelo de negócios por 
assinatura oferecido pela empresa. 
137 Vide: https://www.youtube.com/watch?v=3Q3wHtKb9p8. Acesso em: 6 jan. 2019. 
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Britigan, o app é um recurso inteligente para se brincar com frações. 

Essa zona de transição no universo da narrativa para crianças pode ser 

oportunidade para alguns atores do mercado editorial, que não se apegam tanto a 

cânones ou fórmulas tradicionais, e fator de desconforto para outros, especialmente para 

alguns autores de literatura infantil e juvenil, conforme constatado na pesquisa realizada 

com escritores e ilustradores, descrita no item 3.5.5. 

Às duas editoras, questionou-se o que a tecnologia ganha com a literatura e o que 

a literatura ganha com a tecnologia, quando as duas áreas se interconectam nos livros 

digitais interativos. 

Para Isabel, a tecnologia ganha com apresença do lúdico; e a literatura ganha 

com a possibilidade da leitura multimodal, com letramento digital, “que é uma questão 

que as crianças vão enfrentar”, com o “empoderamento do leitor”, “que participa da 

história ativamente, de uma maneira que não necessariamente no livro impresso 

acontece”, com a “possibilidade de ter um horizonte aberto”. “Acho que a literatura ganha 

quando você abre mais possibilidades” (MALZONI, 2018, em entrevista à autora, 

disponível no Apêndice L). 

Para Samira Almeida, a tecnologia traz para a literatura acessibilidade, logística 

e disponibilidade, principalmente, em um país continental como o Brasil. Por outro lado, 

a literatura transforma a tecnologia, um “ambiente absolutamente árido”, em um 

ambiente “absolutamente poético”. 

 

[...] A gente tá levando pra lá uma coisa maravilhosa, artística... Outra 
experiência”.  
[...] eu acho que a gente tá tornando a tecnologia um lugar muito melhor. É muito 
louco ver esses meninos [os desenvolvedores e profissionais de tecnologia] 
querendo trabalhar com a gente, querendo que a leitura seja uma atividade que 
as crianças e os jovens de hoje gostem. Você entende que é o oposto de ficar 
apenas falando “olha, ler é importante”? (ALMEIDA, 2018, em entrevista à 
autora, disponível no Apêndice M) 

 

As reflexões das duas editoras acenam para uma oportunidade. O livro digital é 

capaz de disponibilizar, por meio da tecnologia, narrativas que impactem os sentidos de 

maneiras diferentes e que toquem as crianças e jovens, já nascidos na era digital, de 

uma forma poética. Em uma era em que a regra é a dispersão e o meio digital, seu 

principal vetor, a possibilidade de trazer as crianças e jovens ao momento presente, 

através da estética e da leitura digital (no ambiente que lhes é tão familiar), de forma a 

encantá-los, é mesmo um desafio e uma oportunidade. 
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As entrevistas realizadas para esta pesquisa demostram o quanto esse mercado 

de livros digitais de alta interatividade ainda é novo e busca alternativas para se 

viabilizar, testando sempre novos formatos e modelos de negócio, e tendo que se 

adequar às exigências dos grandes players, já que são as lojas digitais, vinculadas a 

grandes corporações, que fazem com que o produto chegue ao público de leitores, assim 

como pertencem a elas os sistemas operacionais, em constante mudança. Também 

sinalizam a necessidade de uma educação digital que permita aos pais e responsáveis 

e aos educadores, em geral, oferecer às crianças opções de leitura digital de qualidade, 

mediada com qualidade.  

Por fim, percebe-se uma tendência de ampliação de foco, com produtos cada vez 

mais abrangentes e variados, o que pode, no futuro, fazer com que não se fale mais em 

livro-aplicativo, mas apenas em literatura digital ou em narrativas em meio digital. 

 

3.5.7 As Bibliotecas Digitais 

 
 Depois de se contextualizar o mercado, em termos da evolução do consumo de 

aparelhos eletrônicos, da leitura na internet e do consumo de livros eletrônicos, num 

momento em que se verifica uma crise na indústria editorial, falou-se de como as 

grandes e médias e empresas publicadoras recuaram nas iniciativas digitais interativas, 

de como os autores de literatura infantil e juvenil encaram esses produtos, de como se 

posicionam e o que pensam as pequenas editoras digitais que vêm se destacando (e 

vencendo prêmios como o Jabuti). O cenário não estaria completo, no entanto, se não 

fosse abordado, mesmo que de forma rápida, outro modelo de negócio que vem se 

desenvolvendo no País, para a disseminação de livros em ambiente digital: as 

bibliotecas digitais e os clubes de livros por assinatura que também contam com acervos 

digitais. Dentre essas iniciativas destacam-se, hoje, plataformas como Árvore de Livros 

e Elefante Letrado e o Clube Leiturinha.  

 A Árvore de Livros é uma plataforma de leitura digital focada nas escolas, que, 

em maio de 2018, contava com um acervo de mais de 10 mil livros, de 180 editoras. 

Criada em 2014, atende crianças de diferentes faixas etárias e seus professores, de 200 

escolas138. O foco são as instituições de ensino particulares, embora a empresa tenha 

                                                        
138A empresa havia fechado o ano de 2016 com 50 escolas clientes (já havia quadriplicado esse número 
no primeiro quadrimestre de 2018, portanto), de acordo com matéria publicada pelo PublishNews, em 
27 de junho de 2017, disponível em: http://www.publishnews.com.br/materias/2017/06/27/arvore-de-
livros-floresce-e-da-frutos-com-a-participacao-de-grandes-editoras. Acesso em: 18 jul. 2018. 
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experiências (a princípio, não comerciais) em escolas públicas. As escolas contratam a 

plataforma para utilização pelas turmas que desejar. Pelo sistema, os professores fazem 

indicações de livros, por turma, acompanham a leitura com relatórios em tempo real, por 

turma e por aluno, e realizam atividades pedagógicas. 

 Em 2017, a plataforma registrou mais de 200 mil leituras: “Sendo digital, 

conseguimos medir tudo que acontece na plataforma. Consideramos leitura quando 

efetivamente o aluno está lendo um livro e ultrapassa 60% do mesmo”, explica o 

cofundador e diretor da empresa, João Leal (LEAL, 2018, entrevista por e-mail, 

disponível no Apêndice O). Segundo ele, mais de 85% dos livros do acervo digital são 

em formato EPUB. Existem livros também em PDF e poucas obras interativas, sendo a 

maior parte destas voltadas para a educação infantil. Os livros podem ser lidos em 

computadores e dispositivos móveis, na escola ou fora dela. O acesso pode se dar, 

também, a partir de um aplicativo, por meio do qual os alunos podem ler os livros mesmo 

em ambientes sem acesso à internet (leitura off-line).  

 Leal afirma que a aposta no conteúdo digital “veio por conta da realidade dos 

alunos hoje e também da necessidade de resolver o problema logístico de acesso aos 

livros, sendo que os alunos passaram a ler mais depois da implantação da plataforma: 

“Ano passado conseguimos multiplicar por 2,3x os livros lidos pelos alunos, se 

compararmos a períodos anteriores onde eles não usam a Árvore (LEAL, 2018, 

entrevista por e-mail, disponível no Apêndice O).Para ele, os diferenciais da plataforma 

são o acesso simples, a qualidade dos livros, vasto e variado conteúdo, disponibilização 

de relatórios de leitura atualizados em tempo real, para feedback do trabalho dos 

professores, desenvolvimento de projetos de leitura e assessoria pedagógica para as 

escolas. 

 A Árvore de Livros não pretende, no momento, abrir a plataforma para assinaturas 

de pessoas físicas. O foco é mesmo o mercado educacional: “Ainda não, nosso grande 

objetivo e missão é formar um país com mais leitores. Acreditamos que essa formação 

deva acontecer na educação básica, por isso, estamos focados nas escolas” (LEAL, 

2018, entrevista por e-mail, disponível no Apêndice O). Sobre o mercado de livros digitais 

e de livros interativos, no futuro, Leal acredita no crescimento: 

 
Com relação a números ainda é algo pequeno se comparado com o livro físico, 
mas vem crescendo bastante e o uso está crescendo muito no meio dos 
estudantes. Então, acreditamos que no futuro que está muito próximo, os livros 
digitais farão cada vez mais parte do dia a dia dos alunos. (LEAL, 2018, 
entrevista por e-mail, disponível no Apêndice O) 
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 Outra plataforma de leitura importante é a Elefante Letrado, também fundada em 

2014, mas que começou suas atividades efetivamente em 2015. A empresa atende 115 

escolas e 20 mil estudantes, com foco nos anos iniciais do Ensino Fundamental; crianças 

de 6 a 11 anos, sobretudo. De acordo com a diretora-executiva, Mônica Timm de 

Carvalho, a plataforma se diferenciaria pela “curadoria de literatura infantil e o 

fornecimento de relatórios a professores e gestores sobre evidências da aprendizagem 

dos alunos em relação à formação do hábito da leitura e ao desenvolvimento da 

compreensão leitora”. (CARVALHO, 2018, entrevista por e-mail, disponível no Apêndice 

P). Ela disponibiliza cerca de 540 livros em português e 430 em língua inglesa, para 

leitura em computadores, tablets e smartphones, todos eles feitos em EPUB 3 de layout 

fixo: 

 
A maior parte deles têm algum tipo de animação/ interação, mas sempre 
respeitando os limites do que vem a ser um livro. Não fazemos videoclipes de 
livros. A experiência desejada é a da leitura. Os estudantes podem contar com 
o áudio das narrações de parte do acervo em português (livros classificados para 
o leitor inicial) e para todo o acervo em inglês (com o objetivo de que tenham 
acesso à pronúncia e entonação de referência). Além disso, todos os livros 
contam com o recurso de ‘zoom’ e com a possibilidade do aluno gravar a sua 
própria leitura oral. (CARVALHO, 2018, entrevista por e-mail, disponível no 
Apêndice P) 

 

 Aqui, já se percebe uma atenção maior na disponibilização de formatos mais 

adequados ao meio digital (não entram PDFs de livros, por exemplo) e no 

aproveitamento de recursos desse meio, como a possibilidade de gravação das 

narrações feitas pelas crianças. 

 Carvalho conta que o volume de leitura das crianças que acessam a plataforma 

é maior do que a média do país:  

 

Enquanto a média de livros lidos no Brasil por alunos do EF1 [Ensino 
Fundamental 1] é de apenas 4 ao ano, segundo pesquisa feita pelo Ibope 
Inteligência, no ano passado a média de livros lidos por aluno na plataforma foi 
de 34.  
[...] No entanto, algumas escolas privadas chegaram à marca de 80 livros/ano. 
(CARVALHO, 2018, entrevista por e-mail, disponível no Apêndice P) 
 

 Segundo Carvalho, no início, a empresa também oferecia seus serviços para 

pessoas físicas, mas abandonou o modelo por constatar a necessidade da existência de 

mediadores de leitura mais qualificados para acompanhar os relatórios e realizar 

intervenções: 
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No início, havia a comercialização para pessoas físicas, mas essa prática foi 
descontinuada. O motivo é a necessidade de conhecimento específico sobre o 
ensino da leitura, para fazer uma adequada avaliação dos relatórios 
apresentados pela plataforma. Além disso, os relatórios têm o propósito de 
auxiliar os mediadores a realizar as intervenções que garantam a aprendizagem 
da leitura. Pais costumam não estar habilitados a essa articulação pedagógica. 
(CARVALHO, 2018, entrevista por e-mail, disponível no Apêndice P) 
 

 Carvalho acredita no crescimento do mercado, por uma necessidade de letrar as 

crianças no ambiente digital: 

 

Não há mais como negar um fato: o século XXI instituiu o ambiente digital como 
mais um portador de textos - e esses portadores vêm se tornando cada vez mais 
presentes no que chamamos de ‘ecossistema da leitura’. As novas práticas 
sociais de leitura e escrita envolvem o mundo digital. Um exemplo é a resposta 
que faço digitalmente a essas perguntas... Livros digitais são uma realidade 
crescente. Não letrar crianças nesse ambiente é o mesmo que condená-las a 
viver num século que já passou. (CARVALHO, 2018, entrevista por e-mail, 
disponível no Apêndice P) 
 

 A fala de Carvalho remete novamente à necessidade de preparar as crianças e 

jovens para as práticas de leitura digital, a fim de que elas sejam mais proveitosas e 

significativas. Apesar de a maioria das escolas brasileiras ainda serem ambientes 

culturais de poucos recursos tecnológicos, e apegadas a um modelo tradicional de 

ensino, letrar digitalmente deve ser uma meta (até por que as crianças têm cada vez 

mais acesso a dispositivos de informação e comunicação fora do ambiente escolar). A 

frase final da citação é dura, mas necessária; não se pode condenar as crianças “a viver 

em um século que já passou”. 

 Também se posicionando no mercado estão os clubes de assinatura de livros de 

literatura infantil e juvenil, destacando-se hoje, como exemplo, os clubes Quindim, 

Leiturinha e A Taba139. Selecionando um tipo de plano, geralmente de acordo com a 

idade e o nível de leitura da criança e com o número de livros que o cliente quer receber 

por mês, as obras impressas (o título é sempre surpresa para o assinante) são enviadas 

para os respectivos endereços, em envelopes com o nome da criança, muitas vezes 

acompanhadas por roteiros de leitura ou outros materiais complementares e brindes140. 

                                                        
139  Informações sobre os respectivos clubes podem ser acessadas pelos sites:  
https://www.clubequindim.com.br/, https://loja.ataba.com.br/. Acesso em: 18 jul. 2018.  
140 Nesta pesquisa foram mapeados nove clubes de leitura em funcionamento efetivo, independentes 
ou vinculados a editoras. Além dos três já citados, aponta-se: Adoletra 
(https://www.clubeadoletra.com.br/); Expresso Letrinhas (https://www.expressoletrinhas.com.br/); 
Petitebook (https://petitebox.com.br/); Brinque-Book (https://www.brinquebook.com.br/clube-de-
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 Quase todos os clubes investem apenas em livros impressos, uma exceção é o 

Clube Leiturinha, criado em 2013141, que conta também com acervo digital. 

 O Leiturinha Digital é uma biblioteca com mais de mil livros e vídeos infantis para 

crianças de até 12 anos, com títulos de quase 100 editoras, indicadas para leitura em 

tablets ou computador. É possível salvar os livros para leitura off-line e fazer uma seleção 

de favoritos. Com o aplicativo, disponível para os sistemas iOS e Android, é possível 

gravar narrações dos livros, que ficam disponíveis para acessar a qualquer momento. A 

plataforma digital é disponibilizada gratuitamente aos assinantes do plano que prevê o 

recebimento de dois livros físicos por mês (o plano com apenas um livro não dá acesso 

ao conteúdo digital)142.  

 Percebe-se, assim, que enquanto a venda direta de livros digitais interativos, 

pelas editoras e produtoras digitais, mostra-se cheia de desafios, as bibliotecas digitais 

começam a se firmar no mercado, buscando sobretudo o ecossistema educacional, 

muitas vezes com soluções e formatos mais simples e agregando serviços de auxílio à 

mediação de leitura, soluções pedagógicas e de aferição de leitura. 

 
  

                                                        
assinatura); Clubinho da História (https://www.maesqueeducam.com.br/clubinho-da-historia/); Garimpo 
(https://www.garimpoclube.com.br/). Acesso em: 18 jul. 2018. 
141Matéria publicada pelo PublishNews, no aniversário de quatro anos do Clube Leiturinha, em 2018, 
informa que o clube registrava até então “5,1 mil cidades atendidas, mais de 1,5 milhão de livros 
enviados desde o início da empresa” e obras de 200 editoras do Brasil e do exterior. PUBLISHNEWS. 
Quatro anos de Leiturinha. 18 maio 2018. Disponível em: http://www.publishnews.com. 
br/materias/2018/05/18/quatro-anos-de-leiturinha. Acesso em: 18 jul. 2018.  
142Não foi possível entrevistar o responsável pelo Clube Leiturinha, mesmo após reiterados pedidos por 
email. As informações foram obtidas por meio do próprio site do clube e de matéria jornalística: 
ESTADÃO. 7 serviços de assinatura de livros para crianças. Blog Estante de Letrinhas. 29 ago. 2016. 
Disponível em: https://cultura.estadao.com.br/blogs/estante-de-letrinhas/7-servicos-de-assinatura-de-
livros-para-criancas/. Acesso em: 18 jul. 2018. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Propôs-se neste estudo o oferecimento de um retrato, em recorte histórico, de um 

fenômeno ainda em desenvolvimento no Brasil: o livro digital interativo para crianças, 

partindo da observação de 13 objetos, oito livros individuais e uma coleção com cinco 

obras, vencedores do Prêmio Jabuti, na categoria Infantil Digital, que vigorou entre 2015 

e 2017, e da problematização de questões-chave para a compreensão da temática: 

formatos, multiautoria, materialidade, evanescência, demanda e mercado.  

 Pela amplitude da abordagem, a dissertação foi estruturada em duas partes. A 

primeira tratou do Prêmio, do contexto do surgimento e da extinção da citada categoria 

e dos livros-aplicativos vencedores, em um mapeamento pormenorizado das histórias, 

da lógica e dos recursos de cada produção; também com o objetivo de registrar 

historiograficamente essas obras, em contexto no qual a memória das produções digitais 

para crianças e jovens é precária ou inexistente.  

 Situados e descritos os objetos, partiu-se para um segundo momento, em que se 

buscou identificar os principais desafios relativos aos livros digitais interativos para 

crianças: a existência de formatos diferentes e incompatíveis; a característica 

multiautoral; o conceito de materialidade no livro digital e o problema da evanescência. 

Somou-se, então, a questão mercadológica: contextualizou-se o cenário, com dados 

sobre a evolução do consumo de aparelhos eletrônicos no Brasil, da leitura na internet 

e do consumo de livros eletrônicos, em um momento em que se identifica uma profunda 

crise na indústria editorial. Dentro dessa realidade, abordou-se o recuo observado no 

investimento em livros digitais interativos por parte de grandes e médias editoras;o 

interesse e o conhecimento dos autores de literatura infantil e juvenil em relação a essas 

produções; a atuação das pequenas editoras digitais que têm se destacado no mercado 

e notabilizam-se por receber premiações como o Jabuti; e o surgimento de empresas 

que apresentam modelo de negócio diverso, as bibliotecas digitais, que se aproximam 

do ambiente escolar. 

 De todo esse conjunto de informações, minuciosamente levantadas em textos 

teóricos e pesquisas documentais, entrevistas, aplicação de formulário, análises 

comparativas, experiências da própria autora (que inclusive buscou desenvolver livro 

digital próprio) e iniciativas variadas que envolveram dezenas de atores desse universo, 

pode-se desenhar um panorama do livro digital interativo para crianças no Brasil, um 

veículo que abriga (também) produções literárias que estão em permanente processo 
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de reflexão e mutação, uma vez que abarcam diferentes linguagens e evoluem de acordo 

com o desenvolvimento tecnológico e a capacidade humana de se adaptar a novas 

práticas culturais. Assim, passa-se a apontar algumas conclusões, que não esgotam o 

tema, apenas acenam para novas possibilidades de investigação acadêmica e jogam 

luz ao cenário, podendo, quiçá, constituir-se modesto guia para novatos que queiram se 

aventurar por esse universo.  

 No Brasil, o livro digital interativo ainda é um formato recente para a literatura 

infantil e juvenil, tendo ganho maior vigor com a introdução dos tablets, sobretudo do 

iPad, que começou a ser comercializado no país no fim de 2010, permitindo a utilização 

de recursos interativos variados, animações, narração em áudio, música, efeitos 

sonoros, vídeos, ligações externas, enfim, conteúdo hipertextual e hipermidiático. A 

proposta começou a chamar a atenção do mercado que, na expectativa de que o 

Governo Federal investisse nesses novos formatos, passou a produzi-los, mesmo que 

de forma cautelosa.  

O aparecimento dessas produções foi notado no âmbito das entidades nacionais 

de fomento à economia do livro e, na esteira do Bologna Ragazzi Digital Award – criado 

em 2012 pela feira internacional mais importante do segmento de livros para a infância, 

a Feira de Bolonha, na Itália – o Prêmio Jabuti, a mais tradicional premiação do mercado 

do livro brasileiro, promovida pela Câmara Brasileira do Livro, institutiu a categoria 

Infantil Digital, em 2015, em caráter experimental, na 57a edição do Prêmio. 

 A categoria não teve vida longa: durou apenas três anos, durante os quais houve 

poucas alterações no regulamento, como a necessidade de a obra ter sido lançada no 

ano imediatamente anterior ao Prêmio (no primeiro ano, por ser uma categoria recente, 

foram aceitos livros publicados a qualquer tempo), a necessidade de registro no ISBN e 

de ficha catalográfica (tentativa de incentivar o registro formal dessas produções), entre 

outras pequenas mudanças.  

 O número de inscritos na categoria foi caindo ao longo do período: de 38 obras 

no primeiro ano – quando se aceitava inscrições de livros produzidos em qualquer ano 

– passou a 16 em 2016, e a apenas seis em 2017. Assim, na edição que marcou o 60o 

ano do Prêmio, em 2018, quando a CBL extinguiu ou fundiu 11 categorias (foram de 29 

para 18), a que contemplava o livro digital para crianças foi descontinuada.  

 Apesar de ter havido protestos entre autores e profissionais ligados ao universo 

da literatura infantil e juvenil, em função de alterações nas categorias relacionadas a 

esses públicos, a discussão sobre a extinção da categoria Infantil Digital, 
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especificamente, passou ao largo de qualquer polêmica pública, demonstrando não 

haver grande interesse, nem dos autores, nem do mercado tradicional, em apostar em 

um futuro crescimento daquelas publicações, que tinham custo de produção (e 

manutenção da obra “viva”) mais alto e duvidosas chances de recuperação de 

investimento ou auferimento de lucros (como já havia experienciado a indústria do livro, 

após algumas tentativas frustradas de comercializar seus – poucos – livros digitais 

interativos). 

 Nesse período de três anos de vigência da categoria, foram premiadas produções 

muito variadas, inscritas no Jabuti por editoras tradicionais, por publicadoras 

especificamente digitais e até por uma agência de publicidade, que, mais do que valor 

monetário ou reflexo nas vendas ou na difusão das obras digitais vencedoras, ganharam 

visibilidade e maior credibilidade para buscarem novos projetos (um dos “efeitos” mais 

significativos dos prêmios literários).  

 A observação das obras premiadas permite verificar o que se produzia de “novo” 

naquela quadra histórica. Os livros vencedores utilizavam-se da multimidialidade e da 

interatividade para dar novas possibilidades estéticas e nova proposta de leitura aos 

livros. Apesar da multi e hipermidialidade, no entanto, não se pode dizer que essas obras 

tenham sido completamente disruptivas. Percebe-se que se tratavam, sobretudo, de 

livros em formato de aplicativo que, apesar de explorarem nova materialidade e novos 

recursos, no início, derivavam de textos (e até de ilustrações) originalmente criados para 

obras impressas, de autores de renome (vide Meu Aplicativo de Folclore, Via Láctea de 

Olavo Bilac ou Flicts, premiados em 2015). Com o passar do tempo, mais obras digitais 

com textos originais foram produzidas, muito embora, em determinados casos, 

persistisse a ideia da possibilidade de se conquistar novos públicos com textos clássicos, 

já “aprovados” historicamente. 

 Alguns livros rompiam com a linearidade, propondo uma navegação 

multissequencial, não havendo ordem predefinida de ações a serem realizadas pelo 

leitor. Outros (a maioria), observavam uma lógica predeterminada. Alguns traziam 

conteúdos extras de caráter pedagógico, outros, ofereciam jogos e atividades lúdicas 

que visavam à diversão. Uns utilizavam melhor a materialidade do livro digital e 

exploravam recursos que permitiam uma maior participação do usuário leitor, como: a 

captação de áudio pelo microfone do dispositivo móvel (para gravação de uma narração 

pelo próprio leitor, podendo ser ouvida posteriormente), e.g.: Meu Aplicativo de Folclore 

e Pequenos Grandes Contos de Verdade; ou para que ocorresse algo diferente na cena, 
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como balões voarem a partir do som do sopro do usuário, por exemplo – Via Láctea; 

efeitos variáveis provocados pelo toque em alguma imagem da tela (tais como a 

possibilidade de produzir uma música a partir do toque em teclas coloridas de um teclado 

– Flicts); ou interações pelo movimento físico do dispositivo (com utilização do 

giroscópio, por exemplo, que permite explorar uma cena para além do que aparece no 

espaço físico da tela – Coleção Kidsbook – ou fazer com que elementos da cena “voem” 

ou se movimentem pela gravidade – Via Láctea, apenas inclinando o dispositivo de 

leitura).  

 Havia livros que traziam apenas interações mais simples – muitas vezes 

ampliando pouco a experiência de leitura, ainda muito próxima à da versão impressa –, 

ou que tinham mais a ver com a lógica da própria navegação para a continuidade da 

leitura (interação reativa), do que com uma interação realmente mútua, em que o 

comportamento de um interagente afetasse o do outro. 

 Algumas obras utilizavam sinalizações redundantes para o leitor ter certeza do 

que deveria fazer para que a leitura prosseguisse (refletindo a dúvida dos produtores em 

relação ao leitor usuário entender a lógica daquela leitura e não desistir de concluí-la); 

outras trabalhavam com indicações mais sutis. Havia livros curtos – a partir de dez cenas 

– e livros que contavam com até 170 telas; livros “leves”, que ocupavam pouca memória 

do dispositivo (a partir de 30 megabytes), até livros ricos em animações e áudios que 

chegavam a ocupar 484 megabytes. Havia livros que exploravam mais a música no 

corpo principal da história e outros que sequer a continham, optando apenas pelo uso 

de efeitos sonoros; livros com e sem narração da história em áudio; obras com longas 

cenas de animação, outras com movimentos muito simples. 

 Produções aproveitavam a facilidade do meio digital e a possibilidade de vendas 

em outras partes do mundo (grande diferencial do digital em relação à distribuição) para 

trazer opções de texto e narrações em diferentes idiomas; outras, centravam-se apenas 

no universo da língua portuguesa. Alguns contavam com links para páginas da web, 

externas ao livro (hipertextualidade); outros, encerravam-se na própria produção. Alguns 

livros eram oferecidos gratuitamente (via projetos que incluem patrocínios ou leis de 

incentivo), outros, comercializados a valores que poderiam diferir dependendo do 

público-alvo e do tipo de sistema operacional e de dispositivo utilizado por ele. Em média, 

os livros interativos estudados custavam 31,6% do valor de seus similares impressos. 

 Um ponto importante mapeado nesse estudo foram as diferentes escolhas das 

editoras/produtoras quanto ao sistema e ao dispositivo em que o livro seria 
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disponibilizado. Há livros feitos para um único sistema operacional (três são exclusivos 

de um único sistema, iOS ou Android) e livros que funcionam nos dois sistemas, em 

apenas um dispositivo ou em mais de um (tablet e/ou smartphone). Percebe-se que a 

escolha do sistema e do dispositivo é fator muito importante quando se considera a 

disseminação desses livros. Os dispositivos iOS são muito mais caros que os tablets e 

smartphones do sistema Android. Isso impacta no número de pessoas que podem 

acessar este ou aquele dispositivo e consumir os produtos oferecidos, assim como na 

experiência do usuário, uma vez que a capacidade de memória dos aparelhos é diversa, 

nem sempre conseguindo baixar ou “rodar” livros com conteúdos “pesados”, como os 

que contêm muitas animações e narrações. 

 Nota-se que a lógica dos livros digitais difere dos tradicionais inclusive na 

nomenclatura de alguns elementos. O termo “página”, por exemplo, para alguns dos 

livros observados, não faz sentido, uma vez que onde há animações sequenciais, por 

exemplo, é mais lógico trabalhar com a ideia de “cena” do que de “página”. Enquanto 

em algumas produções, mais semelhantes ao conteúdo de uma versão impressa, o 

termo “página” possa ser aplicado sem dificuldade, em outras parece mais natural 

trabalhar-se com “cena” ou “tela”. 

 Observa-se, também, haver uma falta de naturalização dos livros digitais 

interativos quando do registro dessas obras nos próprios controles nacionais de 

publicações, como o do número internacional padrão de identificação de livros, o ISBN. 

A Agência Nacional do ISBN considera os livros digitais apenas como e-books (definidos 

ali como “uma publicação confeccionada digitalmente para poder ser comercializada por 

internet” ou “Material de leitura digital elaborado para ser visualizado em diversos 

dispositivos eletrônicos”, forma como deveriam, assim, ser registrados os livros em 

questão). Quando do preenchimento do registro, no entanto, cada produtor/editora 

escolheu uma forma distinta: “E-book - Aplicativo” ou “E-book -APP”; “E-book”; “E-book 

- Canvas - Facebook”; “E-book - apk”; “Publicação digitalizada - outros”, “papel - EPUB”; 

mostrando certa “necessidade” dos editores de mostrar a diferença entre os diversos 

tipos de livros eletrônicos produzidos.  

 O formato dos livros digitais interativos para crianças foi, aliás, uma das questões 

mais relevantes abordadas neste estudo. Percebe-se como são variadas as 

possibilidades (EPUB, produções em HTML, livros-aplicativos, livros com realidade 

aumentada; produções em formatos abertos ou proprietários) e como o uso de um ou 
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de outro formato depende de questões mercadológicas e influi na capacidade de 

disseminação e de consumo desses livros.  

 Os livros em EPUB, por exemplo, são arquivos de formato aberto, que 

possibilitam uma distribuição mais “democrática”, em diversas plataformas e dispositivos 

de leitura. Nos e-books de formato proprietário (que são patenteados e têm limitações 

legais de uso) e nos aplicativos, não há convergência entre sistemas operacionais, nem 

entre canais de distribuição, o que limita o acesso a pessoas que tenham determinados 

dispositivos, de determinados sistemas (ligados a determinadas corporações).  

 No trabalho, abordou-se em especial os app-books ou livros-aplicativos, tipo de 

e-book desenvolvido como programa (software) independente, que confere 

possibilidades mais amplas de recursos de interação com o usuário (captura de fotos, 

gravações de áudio, movimentos acionados por captura de som feita pelo microfone do 

dispositivo, interações por gravidade, entre outras), e que são feitos para sistemas 

operacionais específicos, podendo ser baixados em dispositivos móveis da Apple 

(iPhone, iPad, iPod Touch, no sistema iOS) e em tablets e celulares com sistema 

operacional Android. Por serem softwares, esses livros têm custo de produção mais altos 

que e-books produzidos em EPUB (os mais comuns), por exemplo, e são obtidos em 

lojas de aplicativos (App Store e GooglePlay), “concorrendo” com toda sorte de apps, 

incluindo os games. 

 Definir o formato de um livro digital interativo é pensar no texto que se pretende 

oferecer, nas linguagens que se quer utilizar, nos tipos de interações que se deseja 

propiciar, no tamanho do arquivo que será gerado (e quanto de memória do dispositivo 

o livro ocupará), no orçamento de que se dispõe, no preço de venda (se for vendido) e 

forma de distribuição, e em que público se quer atingir (não necessariamente nesta 

ordem). Essas decisões passam pela escolha do sistema em que o livro será 

desenvolvido e em que dispositivos será lido; o que determina, em última análise, o 

público potencial da obra, uma vez que devices do sistema Android – apenas como 

exemplo – são acessíveis a uma parcela da população maior do que tablets e 

smartphones do sistema iOS (Apple). 

 Outro tema fundamental discutido neste trabalho, e que está intrinsecamente 

ligado à questão dos formatos, é a materialidade do livro digital interativo, que abordou-

se partindo-se de reflexões de Hayles (2002) e de Ribeiro (2017). Considera-se que os 

textos literários editados têm propriedades físicas, têm corpos, e que estes influenciam 

na produção de sentidos, por meio de uma “interação dinâmica entre o mundo físico e a 
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inteligência humana” (HAYLES, 2002), uma interação entre o que é artisticamente 

concebido, o formal e fisicamente estruturado, e o fruído pelo usuário leitor. A 

materialidade cria e completa sentidos, influindo na fruição do objeto literário e na 

experiência de leitura e de interação com o ser humano.  

 Com essas nuances em mente, propôs-se neste estudo entender a “materialidade 

do livro digital interativo” como o fator gerador da experiência artística e humana que 

resulta da soma de três elementos fundamentais: o meio digital; o formato; e o dispositivo 

de leitura, saldo que influenciará no modo como o leitor fruirá esse objeto. 

 Constata-se que a produção de um livro digital realmente interativo, que aproveite 

as potencialidades do meio e das linguagens disponíveis, depende de uma pluralidade 

de expertises que poderão ter impacto no próprio conceito de autoria de um livro; tendo 

fundamental participação figuras até então distantes do mercado editorial, como 

animadores, designers de experiência do usuário (UX designer) e desenvolvedores, por 

exemplo. A produção e a autoria, pois, envolvem um processo de multidependência. Da 

mesma forma, a experiência de leitura de um livro digital interativo resulta de elementos 

multidependentes. Tratam-se de livros feitos para serem fruídos no meio digital (são 

produzidos nesse meio e acessados por esse meio) e seus diferentes formatos, assim 

como os equipamentos tecnológicos necessários à leitura, propiciam diferentes 

experiências ao leitor. Um livro-aplicativo com recursos de giroscópio, interações com 

áudio e animações jamais poderia estar em meio impresso e, se feito para um 

determinado sistema e dispositivo móvel, não poderia ser acessado, por exemplo, em 

um computador de mesa. Diferentes meios, formatos e dispositivos de leitura, diferentes 

formas de percepção de uma obra. 

 A soma de recursos tecnológicos que envolvem o meio (digital), as técnicas de 

produção e os dispositivos para leitura são, então, aspectos que, somados, influenciam 

na experiência do usuário leitor. Sendo assim, sugere-se que a materialidade de um livro 

digital seja expressa a partir da identificação do meio, do formato e do dispositivo. Assim, 

Meu Aplicativo de Folclore, apenas para dar um exemplo, poderia ser definido, quanto à 

materialidade, como um livro digital em formato de aplicativo para fruição em dispositivos 

móveis do tipo tablet, dos sistemas Android e iOS ou, apenas, um app-book para tablets 

Android e iOS.  

Apesar de muito descritiva, essa forma de definição de materialidade traz consigo 

uma série de informações subjacentes: as virtuais possibilidades de linguagens e de 

recursos de interação; a forma de acesso e de público esperado; os players que atuam 
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na produção e na distribuição, revelando um pouco sobre os livros como “objetos de 

mobilização, interação e jogos de poder” (RIBEIRO,2017). 

 Outro ponto-chave deste estudo foi a problematização a respeito da 

evanescência, a instabilidade temporal das obras digitais, sobretudo das produzidas 

como aplicativos. Dos livros estudados, premiados no Jabuti, apenas dois não haviam 

sido atualizados após a disponibilização, para correção de erros, melhorias e 

adaptações e, até julho de 2018, pelo menos três livros já não podiam ser baixados nas 

lojas de venda de aplicativos dos sistemas iOS ou Android, tendo ficado disponíveis para 

download entre dois e cinco anos apenas. As atualizações geram custos de diversas 

ordens e devem ser preocupação constante para que os livros não se percam. 

 As pesquisas demonstraram o quão sensível é o problema, uma vez que a 

disponibilidade das produções ao longo do tempo, ou “a vida útil” desses livros, é algo 

difícil de se prever. Depende de, pelo menos, duas situações: o comprometimento das 

editoras/produtoras em dispor de verba/pessoal para efetivamente garantir as 

atualizações (e nem todas previram a necessidade dessas adaptações desde o início 

dos projetos) e a política das grande corporações de tecnologia, que “não consultam 

seus clientes” para estabelecer novas versões de sistema operacional que possam 

comprometer a correta execução de determinadas funcionalidades oferecidas 

originalmente pelos livros-aplicativos; todos ficam à mercê de uma nova versão de 

sistema que, segundo especialistas consultados, causam grandes mudanças a cada 

ciclo aproximado de quatro anos. Esse fato pode inviabilizar algumas produções, já que, 

não estando em pleno funcionamento, as obras podem ser facilmente excluídas das 

lojas de venda, já que a distribuição também está nas mãos das corporações 

internacionais. 

 Aliado ao ainda pequeno (apesar de crescente) acesso aos dispositivos móveis 

que viabilizem a leitura desses aplicativos no país; à falta de letramento digital que 

prepare os leitores para o pleno uso e compreensão dessas novas ferramentas e textos; 

e à dificuldade de busca dessas produções nas lojas digitais (uma vez que livros se 

misturam a jogos e outras produções em aplicativo), o risco da evanescência ou 

obsolescência das obras digitais – em função das mudanças de tecnologia, dos 

“humores” dos players internacionais, e, muitas vezes, da falta de programação das 

editoras que produzem livros digitais – ameaça sobremaneira o crescimento desse 

mercado, a proliferação de leitores e mesmo o estudo dessas produções a médio e longo 

prazos. A exemplo do que já vinha sendo observado com produções literárias digitais 
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anteriores, feitas em plataformas e formatos distintos, a preservação da literatura digital, 

na era dos livros-aplicativos, continua sendo um enorme desafio para o mercado, a 

crítica, a academia e os novos leitores. 

 Dados levantados a partir de pelo menos seis pesquisas recentes permitiram, 

ainda, que se contextualizasse o livro digital interativo para crianças dentro da atual 

realidade do “mercado da leitura”: levantamento sobre número de livrarias e papelarias 

no Brasil na última década (dezembro/2018 - Confederação Nacional do Comércio de 

Bens, Serviços e Turismo); Série histórica de 12 anos de desempenho da indústria 

editorial no Brasil (maio/2018 – Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – Fipe); 

Pesquisa Produção e Vendas do Setor Editorial Brasileiro (2018 – Fipe), “Censo do Livro 

Digital” (agosto/ 2017 – Fipe, Câmara Brasileira do Livro (CBL) e Sindicato Nacional dos 

Editores de Livros (SNEL); Pesquisa Anual de Administração e Uso de Tecnologia da 

Informação nas Empresas (abril/ 2017 – Fundação Getúlio Vargas); e Retratos da Leitura 

no Brasil (maio/ 2016 – Instituto Pró-Livro, CBL e SNEL). 

 Com esses dados, pode-se traçar o seguinte cenário: o Brasil é um país de 

poucos leitores. Estima-se uma média de 2,43 livros lidos na íntegra e 2,53 em partes, 

por habitante; sendo que não chegaria a 30% o número de pessoas que teriam 

comprado algum livro recentemente. Nos últimos 12 anos (2006 a 2017), a indústria 

editorial brasileira encolheu; o preço médio do livro baixou 34% e as vendas – 

considerando mercado e compras de governo – caíram 21% (perda real de R$ 1,4 bilhão 

no período). O subsetor de obras gerais, que abrange as obras de literatura, incluindo 

os livros infantis e juvenis, sofreu ainda mais, com queda de 44%. 

As livrarias, principal canal de vendas das editoras, responsáveis, em 2017, por 

53,11% do total de livros comercializados no mercado (não inclusas as compras 

governamentais), estão em franco processo de declínio, em número e saúde financeira. 

O número de livrarias e papelarias caiu de 73,7 mil, em 2007, para 52,6 mil, em 2017, 

com maior declínio a partir de 2013. Grandes e tradicionais grupos livreiros do país, 

como a Saraiva, maior rede de livrarias do Brasil, fundada em 1914, e com 30% do 

mercado, e a Cultura, fundada em 1947 e detentora de 10% do mercado – que havia 

comprado, em 2017, a operação brasileira da Fnac, que deixou o Brasil – entraram em 

2018 com pedido de recuperação judicial, após acumularem grandes dívidas e fecharem 

diversas lojas. A Laselva, fundada em 1947, teve a falência decretada pela Justiça, 

também em 2018. 
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 Saindo dos dados gerais sobre o ambiente do livro e da leitura e começando-se 

a desenhar o cenário das publicações digitais, cujo mercado há pouquíssimo tempo 

passou a ser mapeado, estudou-se, primeiramente, o acesso e o consumo de 

dispositivos eletrônicos de informação e comunicação. Percebeu-se o crescimento no 

número de dispositivos móveis no país, sobretudo dos smartphones, frente ao consumo 

de computadores. Entre as pessoas que afirmam já ter lido livro digital, 56% o fizeram 

por meio do celular ou smartphone. Isso demonstra que, mesmo que sejam aparelhos 

multifuncionais, eles se mostram, cada vez mais, como alternativa disponível para a 

leitura, inclusive literária. 

Quanto ao conhecimento e consumo de livros digitais, mais da metade dos 

brasileiros (59%) nunca ouviu falar sobre eles; número menor do que em 2011, quando 

esse percentual chegava a 70%. Em 2015, 26% já haviam lido livros digitais 

(percentagem que chegou a 34% entre as pessoas consideradas leitoras e a 38%, entre 

as que afirmavam gostar muito de ler), sendo que, daquele universo, 88% baixaram 

livros gratuitos.  

O número de editoras que produzem livros digitais também não é muito alto no 

Brasil. Só 37% das editoras brasileiras (num universo pesquisado de 794) produzem e 

comercializam conteúdo digital, perfazendo um faturamento, em 2016, excluindo-se as 

vendas ao setor governamental, equivalente a apenas 1,09% do mercado editorial 

brasileiro (R$ 42,5 milhões, frente aos R$ 3,8 bilhões, em livros físicos); 10,2% das 

editoras (30, médias e grandes) respondem por 89% das receitas dos e-books. Esses 

números, no entanto, refletem o mercado tradicional, não computando as obras 

autopublicadas em importantes plataformas digitais, tais como a Amazon, que não 

divulgam as vendas, mas que, visivelmente, mostram-se cada vez mais relevantes (Nos 

Estados Unidos, dados apontam que a participação dos livros independentes no 

mercado digital já chegava a 25%, em 2016). 

Tendo em mente que os autores cada vez mais passam a ter papel de 

protagonistas em suas carreiras, neste estudo foram ouvidos os escritores e ilustradores 

de literatura infantil e juvenil. Buscou-se sondar, sobretudo, a familiaridade desses 

autores com a literatura digital e a demanda potencial pela produção de livros digitais, 

por parte deles. Quase a totalidade dos 119 escritores e ilustradores ouvidos conhecia 

livros digitais, embora apenas 21,8% os lessem com frequência; 68,1% já tinham lido e-

books, mas menos de um terço (30,3%) já havia lido livros-aplicativos, como os 

estudados nesta dissertação. Entre os autores pesquisados, 21,8% têm e-books não 
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interativos de sua autoria e apenas 8,4% têm livros digitais interativos (7,6% têm outras 

produções digitais). Embora sejam percentagens ainda pequenas e existam muitas 

dúvidas por parte dos autores, 10,1% declaram que estão produzindo um livro digital no 

momento e 37,8% afirmam que vão lançar um livro assim um dia; 42,9% responderam 

“Talvez, mas hoje não penso nisso”, não descartando a experiência. 

 Com base nos números e em tudo o que foi apurado, pode-se afirmar que o 

mercado de livros no Brasil, de forma geral, não vive seus melhores dias; e que, na seara 

digital, os dados também não são os mais animadores: o número de brasileiros que 

conhecem livros digitais e que os leem ainda é baixo, grande parte desse consumo é de 

livros gratuitos (cultura da gratuidade), pouco mais de um terço das editoras tradicionais 

os produzem e isso representa apenas 1% do mercado editorial brasileiro (não 

autopublicado), os autores de literatura infantil e juvenil ainda não veem esse formato 

(incluindo o digital interativo) como urgente ou necessário. Mercadologicamente, o Brasil 

ainda está na Idade da Pedra do mercado digital, mas nas pesquisas mostra-se visível 

a tendência de crescimento desse universo.  

 Quando se ouve grandes editoras do mercado brasileiro, percebe-se que elas 

estão investindo em produzir e-books simultaneamente ao livro físico (nos Estados 

Unidos, grandes grupos, como a Penguin Handom House, já lançam simultaneamente 

livros físicos, digitais e audiolivros, outro fenômeno que dá margem a futuros estudos). 

O investimento em livros digitais interativos, no entanto, retrocedeu em grande parte das 

editoras. Exigindo mais investimento de produção e manutenção, com o pouco retorno 

financeiro obtido com as primeiras experiências, com a quebra da expectativa de que o 

Governo incentivasse os livros digitais, com um mercado em crise generalizada (e até 

com o recuo da crítica, com a exclusão da categoria Infantil Digital do Prêmio Jabuti, em 

2018), são pontuais as empresas que investem nessas produções. Entre elas estão 

algumas editoras digitais independentes (como as duas entrevistadas neste trabalho, 

vencedoras por duas vezes da categoria Infantil Digital do Jabuti), que estão testando 

diferentes modelos de negócios, focos e produções, e as bibliotecas digitais, que estão 

investindo no mercado educacional (volta-se novamente para a relação livro-escola, que, 

historicamente, sempre gerou mais lucros para a indústria editorial), oferecendo 

formatos mais simples, que agregam soluções pedagógicas e de aferição de leitura 

(porque parece que entenderam as dificuldades do mercado e a necessidade de se letrar 

em meios digitais). 
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 A pesquisa mostrou que os livros digitais interativos para crianças, disponíveis a 

qualquer hora e em qualquer parte, abrem possibilidades imensas de se agregar 

sentidos e novas e diferentes camadas de leitura às histórias e narrativas, mas que seu 

mercado ainda é recente, pouco mapeado, e tateia para se viabilizar, enquanto adequa-

se às exigências dos grandes players responsáveis por formatos, sistemas operacionais 

e distribuição, sofrendo com a mortalidade precoce de obras que não se atualizam 

tecnologicamente.  

Aponta-se o quanto a educação digital ainda é necessária, para que conteúdos 

inovadores possam ser bem aproveitados e mediados com competência. Mesmo em um 

país como o Brasil, com dificuldades em oferecer ensino de qualidade à maior parte da 

população, é necessário que se desenvolvam técnicas cada vez mais aprimoradas e que 

se amplie o estudo das possibilidades de letramento digital, contribuindo para que os 

sistemas de signos e os códigos desse novo universo possam ser compreendidos, 

produzindo e ampliando sentidos. Se isso não ocorrer, e os professores não forem 

sensibilizados e, eles próprios, letrados nesse sentido, mesmo que se amplie o acesso 

a dispositivos tecnológicos nas escolas, o fosso entre a população com mais recursos – 

e possibilidade de acesso ao conhecimento tecnológico e à cultura digital – e a grande 

maioria da população será cada vez maior. Urge pensar em formas de se trabalhar 

eficazmente com o alfabetismo tecnológico e, mais que isso, com o letramento digital.

 Na esteira do que pontua Ana Elisa Ribeiro (2011), o que confere valor aos textos 

neste ou naquele suporte, mais do que as técnicas, é a cultura de uma sociedade, que 

tende a valorizar uma forma ou outra.  

 Para que o livro digital interativo para crianças possa se estabelecer como opção 

de leitura e de mercado viável e amplo no Brasil, ainda falta história; ainda faltam leitores; 

ainda falta educação literária aliada a letramento digital; ainda falta acesso a dispositivos 

tecnológicos de leitura; ainda faltam formatos – com recursos hipermidiáticos mais 

amplos, que explorem as variadas possibilidades do meio e dos dispositivos – que sejam 

mais democráticos; ainda faltam formas de se preservar as produções no tempo, de lutar 

contra as amarras tecnológicas e mercadológicas que levam as obras à evanescência; 

ainda faltam formas de divulgação e de distribuição mais efetivas e transparentes, e 

menos dependentes de grandes corporações de tecnologia e comunicação; ainda falta 

uma inserção mais significativa e consistente nas escolas; ainda falta incentivo por parte 

das entidades de fomento ao livro e do próprio poder público (afinal, a história do 

mercado de livros para crianças no Brasil sempre foi e ainda está muito vinculada ao 
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universo escolar e a programas de governo); ainda faltam “obras-primas” nacionais que 

utilizem de maneira surpreendente as possibilidades do meio digital e hipermidiático, a 

ponto de chamar a atenção do público e da crítica; ainda faltam pesquisas de recepção 

abrangentes; ainda falta encontrar modelos de negócio viáveis, que possam garantir a 

permanência e o desenvolvimento das próprias empresas e instituições que produzam 

literatura em meio digital.  

 Faltas são buracos, ocos espaços a se preencher, oportunidades. Existem 

pessoas trabalhando para preencher um ou mais desses espaços e nadando contra a 

maré. Que retrato teremos desse universo daqui a dez anos? Nada fácil prever. 
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APÊNDICE A – INFORMAÇÕES UTILIZADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA 
TABELA COMPARATIVA DOS NOVE APPS VENCEDORES (JABUTI INFANTIL 

DIGITAL - 2015 A 2017) 143 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                        
143 A tabela comparativa, após preenchida, resultou em arquivo Excel com 28 páginas e 12 colunas 
horizontais. Todo o conteúdo não seria visualizado adequadamente na transformação para PDF, 
necessária à disponibilização deste trabalho. Por isso, optou-se por não incluí-la na íntegra. Seu 
conteúdo, no entanto, foi enviado em Excel para a banca que analisou esta dissertação. 

Ano do Prêmio/Classificação/ Título 

Autores 
Editora / Ano 

e-ISBN 

Número de "páginas"/Telas/Cenas 

Dispositivo 
Sistema operacional 

Requisitos 

Primeira disponibilização 

Última atualização 

Versão 

Tamanho do arquivo 

Categoria 
Classificação etária* 
Vendedor 
Preço 
Número de downloads 

Recursos (mais detalhados na tabela comparativa de recursos) 

Livro de "mesma" versão impresso (sim ou não) 

Preço do livro físico 

Detalhes 

Idioma 

Créditos 

Contatos 

Descrição na loja de venda 

O que consta no registro do ISBN 
Fontes (além dos próprios livros e do site de consulta do ISBN) 
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APÊNDICE B - TABELA COMPARATIVA DE RECURSOS DOS APP-BOOKS 
VENCEDORES DO JABUTI 

 

 
TABELA 

COMPARATIVA DE 
RECURSOS 

2015/1 - Meu 
Aplicativo de 

Folclore 

2015/2 -  Via Láctea de 
Olavo Bilac 

2015/3 - 
Flicts 

Música X X x 
Efeitos sonoros X X x 

Possibilidade de desligar o 
áudio X 

x só silencia na capa 
x 

Narração oral 

X 

x quando o texto aparece na 
íntegra em uma única 

página 
x 

Grave sua voz/ narração X 0 0 

Animações simples X X x 

Sequências de animação 
(animações dinâmicas) 

0 0 0 

Opção de idioma 0 X 0 

Barra de rolagem de texto x nos contos e na 
biografia do autor, telas 

de Ajuda e Créditos 0 0 

Destaque visual nas 
palavras narradas 

x nos Trava-Línguas, 
Parlendas 0 0 

Ferramenta de colorir X 0 0 

Jogos X 0 0 

Interações por toque ou 
movimento com os dedos 

X X x 

Interações por som (sopro) 0 X 0 

Interações por gravidade 
(giroscópio) 

0 X 0 

Indicação explícita ou 
implícita do que o leitor 
precisa fazer no momento 

x apenas em algumas 
entradas, como nos 

Ditados, em que em cima 
aparece a sentença: 

"Monte os ditados e saiba 
mais sobre seu 

significado" 

x objeto interativo "pisca" 

0 

Entrada direta para uma tela 
específica do texto 

0 0 0 

Uma tela específica de ajuda X 0 0 
Links externos x Para sites da editora e 

do autor 
x Clique para responder a 
uma pesquisa sobre o app 
(pt.survey monkey.com) / 
Página do Facebook da 

StoryMax / Página do app 
no Google Play para fazer 

resenha 

x Para baixar 
outros 

aplicativos na 
Appstore, 
mediante 

digitação de 
sequência de 

números 
solicitada 

Mais de uma história X 0 0 

Biografias do autor X X x 

Outros 
 

Conteúdo extra sobre 
parnasianismo 
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TABELA COMPARATIVA 
DE RECURSOS 
(Continuação) 

2016/ 1 - Pequenos 
Grandes Contos de 
Verdade 

2016/2 - Mãos 
Mágicas 

2016/ 3 - Chove 
Chuva  

Música X 0 0 

Efeitos sonoros X X x 
Possibilidade de desligar o 
áudio 

0 0 0 

Narração oral X X x 

Grave sua voz/ narração X 0 0 
Animações simples 

X X 
x (poucas e só nos 

jogos) 
Sequências de animação 
(animações dinâmicas) 

X 0 0 

Opção de idioma X 0 0 
Barra de rolagem de texto 0 0 0 
Destaque visual nas 
palavras narradas 

0 0 x 

Ferramenta de colorir 0 0 0 
Jogos 

0 0 
x (10 jogos 
didáticos 

diferentes) 
Interações por toque ou 
movimento com os dedos 

X X x (só nos jogos) 

Interações por som (sopro) 0 0 0 
Interações por gravidade 
(giroscópio) 

0 0 0 

Indicação explícita ou 
implícita do que o leitor 
precisa fazer no momento 

x orientações por 
escrito e com 

narração + 
sinalização com 

bolas azuis / até nas 
setas está escrito 

"avançar" e "voltar" 

0 
0 (em apenas um 

dos jogos) 

Entrada direta para uma 
tela específica do texto 

0 X 0 

Uma tela específica de 
ajuda 

0 0 0 

Links externos 0 0 0 
Mais de uma história 

x 0 0 

Biografias do autor 0 X 0 
Outros Explicação de por 

que gravar sua 
própria narração 

  É o mais didático 
entre os premiados 
do Jabuti e com 
pouca interação no 
livro propriamente 
dito (só para 
navegação e 
escolha de 
narração. A 
interação se dá nos 
jogos). 
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TABELA COMPARATIVA 
DE RECURSOS 
(Continuação) 

2017/1 - Kidsbook 
Itaú Criança  

2017/2 - Nautilus  2017/3 - Quanto 
Bumbum!  

Música x Não em todas as 
telas 

x só na capa x (na capa; nas 
demais telas só 
som de fundo; 
tem clipe musical 
em separado) 

Efeitos sonoros x Não em todas as 
telas 

X x 

Possibilidade de desligar o 
áudio 

x X x 

Narração oral 

0 

x pode-se 
escolherpágina a 
página no botão de 
play. Os títulos dos 
capítulos são 
obrigatoriamente 
narrados, quando o 
som está 
habilitado. 

x Na opção com 
narração, o texto 
escrito só aparece 
se tocarmos na 
letra T. Quando 
se opta no menu 
(opção presente 
na roda dentada) 
por silenciar a 
narração, o texto 
escrito já aparece 
nas telas. 

Grave sua voz/ narração 0 0 0 
Animações simples x X x 
Sequências de animação 
(animações dinâmicas) 

0 0 x 

Opção de idioma 0 X x 
Barra de rolagem de texto 

0 0 
x (Para gente 

grande) 
Destaque visual nas 
palavras narradas 

0 0 0 

Ferramenta de colorir 0 0 0 
Jogos 0 0 x 
Interações por toque ou 
movimento com os dedos 

0 só para navegação X x 

Interações por som (sopro) 0 0 0 
Interações por gravidade 
(giroscópio) 

x 0 0 

Indicação explícita ou 
implícita do que o leitor 
precisa fazer no momento 

0 0 
x Círculos 
pulsantes 

Entrada direta para uma tela 
específica do texto 

0 x 0 

Uma tela específica de ajuda x Dicas para uma 
boa leitura 

0 

0 (tem uma breve 
explicação no 
"Gente Grande", 
mas não é tela de 
ajuda específica) 

Links externos x Para o site 
euleioparaumacrianc
a.com.br 

0 

x (+ Apps) vai 
para a loja de 
compra dos apps 
da empresa 
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Mais de uma história 0 (cada livro da 
coleção tem uma 
única história) 

0 0 

Biografias do autor 0 x 0 
Outros   Conteúdo extra 

sobre a obra 
original e sobre 
"Inovação e criação 
de futuro" (um 
pouco mais 
editorial falando 
sobre pensamento 
inovador) 

Clipe musical no 
app / Tem opção 
de visualizar ou 
não o texto 
escrito. 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE ANÁLISE DOS APP-BOOKS VENCEDORES DO 
PRÊMIO JABUTI 

 
 

(  ) LUGAR NO JABUTI DO ANO (_________) 
(  ) TÍTULO (__________________________________________________________) 
(  ) AUTORIA 
(  ) EDITORA 
(  ) LÍNGUA 
(  ) FEITO PARA QUAIS SISTEMAS E DISPOSITIVOS / ONDE VENDE 
(  ) PREÇO 
(  ) PRIMEIRA DISPONIBILIZAÇÃO NA LOJA DE COMPRAS 
(  ) COMO É REGISTRADO NO ISBN (E-BOOK? APK? COM QUE NÚMERO?) 
(  ) TEM LIVRO IMPRESSO 
(  ) NARRATIVA 
(  ) QUANTAS CENAS/CAPÍTULOS 
(  ) RECURSOS MULTIMÍDIA E DE INTERAÇÃO 
(  ) BREVE DESCRIÇÃO DAS INTERAÇÕES 
(  ) COMO O LIVRO AVANÇA 
(  ) DIFERENCIAL 
(  ) COM QUE RECURSOS FOI VIABILIZADO (se possível) 
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APÊNDICE D – ENTREVISTA DE ANTONIO CARLOS DE MORAIS SARTINI, 
MEMBRO DO CONSELHO CURADOR DO PRÊMIO JABUTI, EM 2015 E 2016 

 
Entrevista concedida, por e-mail, a Jaqueline Conte, em 17 de maio de 2018, com 

autorização para uso das informações nesta dissertação e eventuais outras 
produções e atividades acadêmicas, bem como para utilização da íntegra como 
apêndice da dissertação. 

 
1) Por que a categoria Infantil Digital foi instituída no Prêmio Jabuti, em 2015? 

Como descreveria o ambiente e o processo até a decisão de implantação da 
categoria? (Qual era o ambiente da literatura digital para crianças na época, no Brasil? 
A proposta veio na linha do BolognaRaggazzi Digital Award, instituído em 2012 pela 
Feira de Bolonha? A proposta foi sua? Houve discordâncias ou debates sobre o tema 
junto ao Conselho Curador, antes da implantação? Quais? Havia dúvidas sobre 
implantar ou não?) 

Sim, inspirado pelo BolognaRagazzi Digital Award, após muita discussão do 
Conselho Curador sobre a melhor categoria para se premiar publicações digitais. 
escolheu-se o infantil, pelas possibilidades que apresenta, de imagens, atividades e 
possibilidades de utilização. 

 
2) Vários dos livros que venceram a categoria Infantil Digital precisaram ser 

atualizados para que continuassem funcionando, após a atualização dos sistemas 
(iOS e Android). Meu Aplicativo de Folclore, recentemente (após a edição de uma das 
versões do iOS 11), saiu das lojas de vendas de aplicativos, por estar desatualizado. 
Como a o senhor encara a questão da evanescência dos livros digitais para crianças? 
O que existe hoje, pode não estar disponível daqui a cinco minutos. E nesse contexto, 
dá para se formar cânones na literatura infantil e juvenil digital? Ou não se precisa 
mais de cânones nos dias de hoje? 

Esta é uma realidade e não me parece que tal fato tenha força suficiente para se 
deixar de premiar uma publicação deste tipo. Os cânones sempre existirão, mas 
moldados aos novos tempos. 

 
3) Como o senhor enxerga o mercado de livros digitais interativos para crianças no 

Brasil hoje? Há uma grande produção? Acredita que a tendência é aumentar? Ou há 
uma estagnação? Observa-se uma queda significativa no número de inscritos na 
categoria Infantil Digital do Jabuti: em 2015, foram 38 inscritos (quando livros editados 
em anos anteriores também puderam participar); em 2016, foram 16; e, em 2017, 
apenas 6. Como o senhor interpreta esses números? (Está se produzindo menos 
livros digitais interativos para crianças e jovens? As editoras e produtoras ainda não 
“descobriram” a categoria? O custo de inscrição é considerado alto?) 

Quanto ao mercado, a CBL poderia responder com mais precisão, mas, a partir 
das inscrições, somos levados a crer que há, no mínimo, uma estagnação. O custo 
da inscrição no Prêmio Jabuti sempre foi motivo de discussão, mas se faz necessário 
diante a sustentabilidade do próprio Prêmio. Creio que que editoras e produtores 
estão descobrindo aos poucos a categoria, que, ao meu ver, deve, ainda nos próximos 
anos enfrentar altas e quedas na produção, decorrentes do próprio mercado, das 
crises e outros fatores. 

 



 
 

229 
 
 

4) Como o senhor vê a repercussão do Prêmio Jabuti, nessa categoria? Ganhar o 
Jabuti Infantil Digital influencia em quê? (Não parece que reflita diretamente em 
vendas dos livros digitais interativos, por exemplo.) 

Em qualquer categoria, receber um Jabuti é sinal de prestígio para editora e autor. 
Em um país de modestos hábitos de leitura, me parece que pouco influencia nas 
vendas, já que o apelo se dá apenas entre aqueles que regularmente compram livros 
para leitura. 

 
5) Como o senhor avalia as produções finalistas do Jabuti Infantil Digital? Vê 

alguma tendência que desponta? As produções têm a qualidade desejada? No que 
poderiam evoluir? 

Como em todos os segmentos, a evolução é um caminho natural, certamente as 
produções vindouras serão mais bem elaboradas, tendo em vista se tratar de um 
suporte digital e tecnológico. Me parece que a produção apresentada ao Jabuti até o 
presente momento apresentou uma qualidade satisfatória. 

 
6) O Infantil Digital do Jabuti difere do BolognaRagazzi Digital Award por ser focado 

em literatura (o regulamento diz expressamente “textos literários destinados ao 
público infantil”). O Prêmio de Bolonha deixa mais em aberto (“[...] é voltado para 
aplicativos baseados em livros infantis, mas a abordagem dessa definição é ampla e 
outros produtos inovadores também serão considerados, explorando o potencial 
interativo da mídia infantil”. O senhor acha que a tendência do Infantil Digital no Jabuti 
será aceitar outros tipos de produção, futuramente? Como analisa essa questão: livro 
literário e outras produções digitais? 

Esta é uma questão que sempre foi discutida pelo Conselho Curador, creio que em 
breve (o que já se concretizou) o prêmio para publicações digitais do Jabuti irá se 
estender para outras áreas, ficando a linha de definição no digital e não no conteúdo. 
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APÊNDICE E – ENTREVISTA DE RICARDO AZEVEDO, AUTOR DO LIVRO MEU 
APLICATIVO DE FOLCLORE 

 
Entrevista concedida, por e-mail, a Jaqueline Conte, em 22 de fevereiro de 2018.      

Autorização para publicação assinada pessoalmente, em Curitiba, em 19/10/2018. 
 
1) Como foi a experiência de fazer um livro digital interativo e qual foi o seu 

envolvimento com o processo? Foi um convite da editora ou uma busca sua? Foi sua 
primeira experiência com o digital? 

Antes de tudo, acho importante falar um pouco sobre as bases desse trabalho. 
Sempre me deixou intrigado a associação entre os contos populares (maravilhosos, 
de encantamento etc.) e a literatura infantil. Claramente, esses contos foram criados 
tendo em vista atingir a todas as pessoas, costumam tratar de temas complexos a 
respeito da vida humana e utilizar metáforas ricas e inesperadas (uma “bela 
adormecida”, por exemplo). Não são para crianças, mas sim para todos nós.  Eis 
porque prefiro chamá-los de “populares” (sem mencionar o fato de que muitos deles 
não têm nenhuma maravilha, nem fadas, nem encantamento. “Dois cegos briguentos” 
ou “Coco Verde e Melancia” são exemplos).  

Iniciei lá pelos anos 80 uma pesquisa de formas literárias populares, principalmente 
os contos, mas também quadras, adivinhas, trava-línguas, ditados e frases feitas. 
Essa pesquisa resultou não só em vários livros, mas também na dissertação de 
mestrado “Como o ar não tem cor, se o céu é azul? Vestígios dos contos populares 
na literatura infantil” (USP – 1997) e na tese de doutorado “Abençoado e danado do 
samba - Um estudo sobre o discurso popular” (USP – 2004, publicada pela Edusp em 
2013.). 

O pano de fundo para a feitura do aplicativo Meu Aplicativo de Folclore foi essa 
pesquisa e basicamente os livros Meu Livro de Folclore e Armazém do Folclore, 
ambos publicados pela Ática. Não considero esse trabalho um livro digital, mas sim 
um aplicativo com atividades. 

A ideia veio inteiramente da editora, particularmente dos editores à época: Fabricio 
Waltrick e Lavínia Favero. Nunca tinha feito nada assim antes. 

 
2) Muda alguma coisa para o autor? Alguma coisa no processo de fazer o digital te 

causou estranheza ou te surpreendeu? E em relação à repercussão com o público e 
a crítica? 

Na verdade, houve um reaproveitamento de textos e imagens já publicados em 
livros. Meu papel foi ajudar a selecionar o material que iria entrar e escrever alguns 
poucos textos para encaixe das atividades. Indiquei também o músico Yuri Prado para 
criar as vinhetas musicais. O trabalho do Fabrício e da Lavínia foi fundamental para o 
trabalho sair. O aplicativo ganhou o Prêmio Jabuti, mas não tenho como acompanhar 
sua repercussão. Sinto que não tem sido muito significativa. 

 
3) Como você enxerga esse mercado (do livro digital para crianças)? Você acredita 

no sucesso dos formatos digitais para o livro infantil, a médio prazo? Você gostaria de 
lançar outros livros digitais interativos para crianças? A partir de livros já feitos ou com 
projetos totalmente novos, feitos para o mundo digital? 

Sou uma pessoa inteiramente voltada aos livros. Trabalho com eles há exatos 38 
anos. Creio que esses “livros digitais”, pelo menos os que pude conhecer, não são 
livros e têm pouco a ver com o que consideramos leitura e literatura. Eles se 
aproximam mais de jogos interativos, programas de atividades, passatempos etc. 
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Salvo casos excepcionais, acho que livros levados diretamente, sem adaptações, não 
vão funcionar como aplicativos. Não se lê aplicativos como se lê um livro. Veja o caso 
do Meu aplicativo de folclore e compare com os livros de onde ele saiu. São coisas 
muito diferentes. Os chamados aplicativos são, a meu ver, outros suportes que 
implicam outras linguagens, outros recursos e, principalmente, outros objetivos. 

Fique claro: nada contra os chamados livros digitais. Creio apenas que são 
suportes muito diferentes dos livros e que correspondem a recursos novos que vão 
resultar em novos produtos, diferenciando-se cada vez mais dos livros que 
conhecemos. Obviamente, sem substituí-los. 

  
4) Como você avalia os resultados até agora das vendas do app-book (Meu 

Aplicativo de Folclore)? Viu alguma diferença em relação às vendas a partir da 
divulgação do resultado do Prêmio Jabuti de 2015? O Prêmio causou algum impacto? 
Em que sentido? 

Acho que não vendem muito possivelmente por que, entre outros fatores, são mal 
divulgados. O prêmio Jabuti, assim como outros, tem sempre uma repercussão muito 
maior entre editoras, mídia e público especializado. O público mesmo, muitas vezes, 
nunca ouviu falar nele. Definitivamente estamos longe de ter uma cultura leitora. 

 
5) Os livros digitais, sobretudo em formato de aplicativo, embora não dependam, 

para chegar ao leitor, da logística necessária a um livro impresso, dependem, na 
ponta, do acesso ao dispositivo de leitura. Ou seja, no caso do Meu aplicativo de 
folclore, do leitor ter um iPad ou um tablet Android. Você acha que a questão da 
materialidade e de sua acessibilidade é um problema? Como vê essa questão? 

A maioria das crianças brasileiras não tem dinheiro para comprar um iPad ou algum 
congênere. Se olhar bem, vivemos numa bolha que abriga, sei lá, 30% da população, 
acho que menos, com acesso à cultura diversificada e à informação. Os restantes 
70% ou mais, por vezes não tem nem saneamento básico, mora em favelas, frequenta 
escolas precárias, é semianalfabeto (13% são analfabetos), sofre em filas de sistemas 
de saúde que não funcionam e por aí vai. É como se a gente vivesse no século XIX, 
XX e XXI ao mesmo tempo.  

 
6) Para chegar ao público, os livros digitais (ainda), sobretudo os livros-aplicativos, 

dependem muito de grandes corporações. Estar nas lojas de vendas da Apple ou da 
Google, por exemplo. Como você vê essa questão hoje e quais são suas expectativas 
para o futuro? 

Não saberia responder sua pergunta. O que sei é que precisamos rever nossa 
sociedade no sentido de melhorar e muito nossas escolas. Necessitamos de escolas 
públicas de período integral, inclusive o ensino médio, para modificar nosso quadro 
social. O estudante entra de manhã e saí à tarde com banho tomado e lição de casa 
feita (com a ajuda de professores, pois a maioria dos pais não está apto para isso). 
Só dessa forma, teremos um dia algo próximo de uma sociedade mais civilizada e 
uma igualdade verdadeira de oportunidades entre todos os cidadãos. Neste futuro, 
tomara que venha logo, saberemos se as pessoas vão continuar a ler livros de papel 
ou livros digitais. Creio que há espaço para os dois. Principalmente no caso dos livros 
didáticos, acho que os ganhos com os recursos digitais podem ser muitos. Hoje se 
você for ver, mesmo os adultos escolarizados e com poder aquisitivo leem muito 
pouco. Quando muito, livros técnicos ou de autoajuda. 

Creio que seja importante, Jaqueline, para finalizar, estabelecer uma diferenciação 
entre “produtos de consumo” e “produtos de cultura”. Os primeiros são consumidos, 
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descartados e substituídos por novos produtos consumíveis e descartáveis ad 
infinitum. Os segundos não. Eles pressupõem a permanência. São usados por nós e 
reusados e de novo usados de forma acumulativa e não descartável. A cada leitura 
corresponde uma nova e rica interpretação. Levamos esses produtos com a gente 
pela vida afora. Tento dizer que seu exemplar de Grande sertão: veredas será lido 
pelo seu tataraneto numa boa e com grande prazer e espanto. A partir dos produtos 
de cultura podemos repensar e redescrever a gente mesmo e modificar a visão que 
temos do mundo à nossa volta. Não é pouco. Creio que os livros de papel já 
construíram uma sólida trajetória cultural. A meu ver, os chamados livros digitais ainda 
estão iniciando sua jornada como produtos de cultura. 
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APÊNDICE F – ENTREVISTA COM JOSÉ FERNANDO TAVARES, EDITOR DA 
BOOKNANDO 

 
Os livros digitais interativos e o mercado de literatura infantil e juvenil 

 
Entrevista feita por Jaqueline Conte para publicação na Revista de Letras da UTFPR, 
com autorização para utilização das informações e da íntegra da entrevista nesta 
dissertação. In: CONTE, Jaqueline. Os livros digitais interativos e o mercado de 
literatura infantil e juvenil: entrevista com José Fernando Tavares. R. Letras, Curitiba, 
v. 20, n. 29 p. 62-66, jan./jun. 2018. Disponível em: <https://periodicos.utfpr.edu. 
br/rl/article/view/9328/5906>. Acesso em: 09 jan. 2019. 

 
José Fernando Tavares, fundador da Booknando, é especialista em livros digitais 

e trabalha na produção e na formação dos profissionais da área, realizando 
consultoria, cursos presenciais e cursos on-line. Viveu na Itália quase 20 anos, onde 
formou-se e trabalhou com produção de livros impressos. Conheceu os livros digitais 
em 2008 e, desde então, dedica-se ao estudo e ao trabalho nesse setor. Também 
formado em Design Instrucional, no último ano tem focado seu trabalho nos livros 
digitais acessíveis e no impacto da tecnologia na educação. Nessa entrevista, ele fala 
sobre as formas de produção, o mercado de livros digitais interativos para crianças e 
as novidades que se tem em vista nesse setor. 

 
1) Percebemos que existem hoje duas principais formas de se fazer livros digitais 

interativos no Brasil: em EPUB 3 e em formato de aplicativo, os chamados app-books. 
Quais as principais diferenças entre essas formas, na questão da produção, da 
leitura/fruição, do preço e do mercado? 

Na realidade existem mais formas de publicar um livro infantil em formato digital. 
Cito como exemplo alguns “livros” feitos em formato web (HTML5), por exemplo o 
Alice inanimada (https://inanimatealice.com/) que faz sucesso em vários países em 
âmbito educacional e que foi traduzido em português e está à espera de editoras que 
se interessem pelo projeto para publicar no Brasil. Existe também uma iniciativa do 
Google para “livros que não podem ser impressos” 
(https://editionsatplay.withgoogle.com), apesar de não serem infantis. Estes livros 
utilizam recursos da web e funcionam em todos os aparelhos que tenham um 
navegador. 

Entre estes vários formatos de publicações digitais podemos fazer vários tipos de 
distinções técnicas, como linguagem de programação usada, tecnologia, recursos de 
interatividade, mas acredito que a diferença maior é o modelo de negócio usado pelos 
autores e editores. No Brasil é muito forte a ideia de negócios onde o produto digital 
é “comprado”, de modo semelhante ao que acontece com o livro físico. Esse modelo 
de negócio leva à adoção de formatos “empacotados”, ou seja, que possam ser 
distribuídos através de um arquivo e uma loja, como os app-books na Google Play e 
na Apple Store, ou o formato EPUB3 nas várias lojas de livros digitais.  

Este último formato de fato não “pegou” para livros infantis. Aliás, eu diria que o 
formato “livro digital infantil” em geral tem passado uma crise grande no mercado 
editorial e os motivos são vários. Entre eles o alto custo de produção e a competição 
direta com os games vendidos a preços irrisórios e com uma atratividade de 
interações maior.  

Existe também uma ilusão em quem produz ou cria livros digitais infantis de que 
seja possível criar um livro, ou arquivo, e este funcionar em todos os aparelhos 
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possíveis e imagináveis. Na minha opinião, esta é uma ilusão por dois motivos 
fundamentais: primeiro, o fato de que as plataformas digitais são fragmentadas, seja 
tecnicamente (sistema operativo) seja nos aparelhos, que são fisicamente muito 
diferentes. Não dá pra comparar a leitura em um smartphone com a leitura que ocorre 
em um computador de mesa. O contexto, o objeto, a posição psicológica do leitor é 
totalmente diferente, além do fato de que as funcionalidades que estas plataformas 
possuem são diferentes.  

O segundo motivo é que os livros infantis usam da materialidade do objeto físico 
para transmitir significado, assim como ocorre no impresso, onde textura do papel, 
cores ou formatos são essenciais ao conteúdo do livro infantil. Eu diria que tamanho 
de tela, tipo de aparelho, funcionalidades, portabilidade também direcionam o livro 
digital infantil, exigindo uma forte adaptação do conteúdo para as plataformas 
específicas. Melhor, prefiro dizer que cada plataforma deve ser olhada nas suas 
vantagens e limitações e desfrutadas da melhor maneira possível para contar uma 
história. Por exemplo, se olho a plataforma Amazon, loja e aparelhos, entendo que o 
foco dela é texto e conforto na leitura, não interações ou animações. Preciso desfrutar 
isto para contar a minha história, levando em consideração também que muitas vezes 
o público quer apenas ler. Nestes anos tenho confirmado na prática que é a história 
que faz o sucesso do livro digital e não as interações. 

 
2) E os livros digitais em realidade aumentada? Como está esse mercado no 

Brasil? 
Este é um setor em aumento e desenvolvimento. Conheço algumas editoras que 

estão trabalhando seriamente neste setor, como por exemplo a Uniduni. É um recurso 
que tem a capacidade de unir o mundo físico com o virtual, então ele amplia as 
funcionalidades do físico e resolve as lacunas do digital. Inclusive posso citar a 
Junglebee que trabalha com recursos de realidade aumentada e que estão buscando 
deixar este recurso mais acessível, um desafio grande e necessário. Se posso dar 
um palpite acredito que para livros digitais infantis este é um formato que pode dar 
certo. 

 
3) Quais as características das empresas que produzem livros interativos no 

Brasil? São editoras convencionais, editoras digitais, empresas de aplicativos e 
jogos? 

Na realidade, as editoras convencionais estão olhando pouco este mercado. 
Grandes editoras de livros infantis não investem muito, pelo baixo retorno que dá mas 
também por escolha de manter o foco no impresso.  

Em geral, quem está trabalhando com isto são empresas de tecnologia ou editoras 
especializadas em livros digitais, como por exemplo a Editora Caixote ou a StoryMax, 
que trabalham com app-books.  

Se der uma olhada na loja da Apple, por exemplo, podemos notar que existem 
muitas editoras transformando o conteúdo impresso para digital sem acrescentar 
interações, usando formatos simples de texto. Ou seja, os livros não são pensados 
para o digital. 

O que está movimentando um pouco o mercado atualmente é a necessidade de 
criar livros acessíveis. Um dos atores é o MEC. Graças ao seu edital (PNLD e PNLD 
literário), que trocou o formato acessível MECDAISY pelo EPUB3, está ocorrendo um 
interesse maior por parte das editoras. Inicialmente é uma questão de necessidade, 
para atender os critérios do MEC, mas isto ao menos as obriga a entenderem um 
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pouco mais sobre publicações digitais e acredito que isto vai criar mais movimentação 
no setor das publicações digitais. 

 
4) Os livros digitais interativos são produtos rentáveis em termos de mercado? 
Atualmente, não. Melhor dizendo: não na forma como estão sendo vendidos. 

Acredito que as melhores experiências estão ligadas a bibliotecas digitais, com por 
exemplo a Playkids, que podem apresentar uma rentabilidade maior. 

 
5) Qual o custo de um livro digital interativo simples, com poucos recursos? Existe 

um padrão de mercado? E de um livro aplicativo? 
Não existe um padrão para isto, mesmo porque existem muitos tipos de formatos 

e muitas variáveis em jogo, como interatividade, custo para a animação, áudio, 
programação, etc... Se eu tivesse que chutar um valor baseado na minha experiência 
seria entre R$ 5 mil a R$ 20 mil, para um app-book. Sim, eu sei que é uma margem 
ampla, mas não tem como medir isto sem ter um projeto em mãos. 

 
6) Está sendo discutida a criação de um padrão mundial para livros digitais 

interativos. Como está essa discussão, quem são os players que discutem esse tema 
e quais seriam os prós e contras de se ter um padrão? 

Desde o ano passado, o formato EPUB3 passou a pertencer ao consórcio W3C, 
que administra os padrões da web. A intenção é desenvolver, manter e fomentar o 
uso deste formato para as publicações digitais. O objetivo é criar um padrão aberto 
que possibilite a distribuição de um conteúdo digital em várias plataformas e 
sobretudo não seja apenas um pacote de informações (como é hoje o formato EPUB), 
mas possa comunicar-se com toda a web inclusive com a chamada "web das coisas".  

Não sei até que ponto isso possa influenciar a produção de livros digitais infantis. 
Como disse anteriormente, vejo o livro digital infantil como um mundo com 
características peculiares, muito dependente da plataforma onde são consumidos. 
Acredito ser mais importante a adaptação do formato ao contexto do que o uso de 
uma tecnologia padrão, apesar de que padrões sempre estarão por trás de qualquer 
objeto tecnológico.  

Por exemplo, os livros criados pelo Itaú Kidsbook são simples, tecnicamente 
falando, mas desfrutam o fato de poderem serem lidos apenas em um celular, de 
modo direto, sem ter que instalar nada, usando padrões consolidados na web. Então, 
padrões são bons e necessários, mas no caso do livro infantil, o foco maior deve ser 
na relação entre conteúdo e objeto físico, mediado por uma tecnologia (padrão ou 
não). 

Aqui no Brasil eu participo ativamente do Brazilian Publishing Community Group 
um grupo aberto de profissionais que estão trabalhando na criação de um Guia de 
produção para livros digitais, um projeto que está ainda em fase embrionária. A 
intenção do grupo é levar a nível internacional através do W3C as necessidades 
práticas dos leitores-autores-editores brasileiros. Seria bacana termos mais pessoas 
da academia participando e colaborando na criação destes padrões de publicações 
com a intenção de ajudar toda a sociedade. 

 
7) Você produziu muitos livros para biblioteca digital. Como você vê esse serviço e 

até que ponto ele pode impactar nas escolas, sobretudo da rede pública de ensino? 
Produzir livros digitais para uma biblioteca digital, no caso a Elefante Letrado, que 

é focada em conteúdos educacionais, é mais simples do que produzir para um editor 
ou autor. Isto acontece porque a biblioteca digital tem já estabelecido alguns padrões 
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e o foco não é a interatividade, mas a leitura. A interatividade, quando existe, deve 
ser subordinada ao texto e nunca deve tomar o lugar, e deve servir de motor para a 
história.  

No caso da Elefante Letrado, o foco não são apenas livros digitais, mas a 
possibilidade de usar esta tecnologia como instrumento para a alfabetização e a 
educação para a leitura, pois o sistema deles fornece uma série de informações úteis 
ao professor, que pode, assim, conhecer melhor as necessidades e as lacunas na 
leitura da sua turma, podendo fornecer soluções ad hoc.  

Acredito que as bibliotecas digitais podem exercer um papel importante na 
democratização do acesso à informação digital e à leitura em geral, uma vez que 
nosso mundo sempre mais conectado, encaminha-se para um uso maciço de 
tecnologia e o nosso sistema educacional ainda nem começou a preparar as crianças 
para isto.  

Infelizmente, as redes públicas de ensino ainda estão bem distantes de ter acesso 
a bibliotecas. Uma luz de esperança pode ser o edital do MEC para tecnologias 
educacionais, quem sabe estas bibliotecas conseguem chegar às redes públicas! 
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APÊNDICE G – ENTREVISTA DE GUSTAVO HENRIQUE TUNA, GERENTE 
EDITORIAL DA GLOBAL EDITORA 

 
Entrevista presencial concedida a Jaqueline Conte, em 25 de junho de 2018, na sede 
do Grupo Global, em São Paulo, gravada em áudio e transcrita na íntegra. O 
entrevistado recebeu por e-mail a transcrição e autorizou o uso das informações nesta 
dissertação de mestrado e em eventuais outras publicações e atividades acadêmicas 
ou profissionais relacionadas, bem como a utilização da íntegra da entrevista como 
apêndice da dissertação. 
 

Jaqueline Conte (JC): A Global já investiu em livros digitais interativos? Para 
adultos ou para crianças? Foram em formato de aplicativo (app-books), EPUB ou 
qual(is)? Em quais sistemas e suportes funcionam? Celulares e tablets, iOS e 
Android? 

Gustavo Tuna (GT): A Global chegou a investir em livros digitais para crianças. Eu 
tenho que confirmar o número de títulos, mas foram poucos, eu lembro de dois: um 
livro do Roger Mello: A flor do lado de lá e Casulos, do André Neves. É um 
investimento que foi feito... os livros ficaram na plataforma... eles eram aplicativos 
mesmo. 

 
JC: Foi em 2013? 
GT: Eu tenho que olhar lá com a Carla ou com o Flávio, da Produção Editorial. Eu 

posso até te enviar depois, por e-mail, ou te ligar também.  
 
GT: E aí isso acabou não gerando um retorno maior. E é um investimento muito 

grande que se faz para se fazer um aplicativo. Muito grande. 
 
JC: Você tem ideia de quanto, mais ou menos, custou, na época? 
GT: Não sei. Quem cuida disso, quem tem mais esse dado é o Flávio, da Produção 

Editorial. Ele é a pessoa que lida com a parte mesmo técnica. No caso dos impressos, 
ele lida com as gráficas, compra o papel. Nesse caso, ele lidava com as pessoas que 
faziam o aplicativo. E isso não gerou efeito. E aí não se fez mais livros infantis. No 
que a editora tem investido é nos livros feitos para literatura adulta, no formato EPUB. 
Boa parte do catálogo tem sido feita no formato EPUB. Atualmente... a Global é 
formada por quatro editoras: Global, Gaia, Gaudi e Nova Aguilar. Hoje, a Global e a 
Guaia têm e-books. A Global tem 266 títulos em e-book e a Gaia tem 38. Agora, mais 
recentemente, coisa de um ano pra cá, a editora tem procurado, sempre que lança o 
físico, lançar simultaneamente o digital. 

 
JC: Mas aí é tipo para Kindle... leitor digital, não é interativo. 
GT: Para Kindle, isso, não interativo. Para Kindle e outros leitores. 
 
JC: E por que parou? Tem intenção de voltar a produzir digitais interativos em 

algum momento? 
GT: Eu não acompanho muito essa parte, mas acredito que parou em função do 

pouco retorno que não só a Global, mas outras, tiveram... do aplicativo. Não teve um 
retorno... pode-se falar “ah, mas vocês... é uma coisa imediatista? ”. É que na verdade 
o mercado já está há um tempo em crise. O impresso está, infelizmente, em crise; o 
digital, ainda mais. Em função até das limitações que a gente sabe que existem por 
parte das escolas e da própria vida das pessoas, né? Para a pessoa ter um leitor, ela 
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precisa dispor de um dinheiro, ela precisa ter habilidade de lidar com aquele leitor, 
então tem uma série de coisas que acabam, num país como o Brasil, limitando o 
acesso. Então, se a gente for pensar que o livro não é como uma coxinha ou uma 
calça jeans, que você não precisa de nenhuma habilidade... que você só veste ou 
você só come... No livro você tem a habilidade de leitura e, no caso de um aplicativo, 
tem ainda a barreira do próprio suporte, do próprio leitor, que a gente sabe... A gente 
está aqui em São Paulo, num lugar que é o centro econômico do país, mas se a gente 
vai um pouco pro interior do próprio estado, a gente vê que o acesso a esses leitores 
é muito acanhado. 

 
JC: Mesmo sendo um livro para celular? Hoje aumentou muito o número de 

smartphones, até entre quem não é de uma classe muito privilegiada. Mesmo assim 
não chega a refletir... para justificar? 

GT: Não chega em função um pouco da cultura de que o celular é para falar, usar 
a internet e jogar. E jogo é diferente de lidar com aplicativo de leitura. Infelizmente, 
essa coisa dos jogos acaba tomando uma atenção maior por parte das pessoas. 
Concorre. 

 
JC: Um pouco sobre a política atual da Global para livros digitais, em geral, você 

já falou... que a Global e a Gaia estão fazendo quase que simultaneamente... 
GT: É, a gente tem feito sair junto. Geralmente, a gente faz assim: quando o arquivo 

é enviado para a gráfica, naqueles 15, 10 dias, faz-se a revisão do formato EPUB. 
 
JC: E como você enxerga o mercado de livros digitais interativos para crianças 

daqui pra frente? Esse formato tem futuro, a médio ou longo prazo, na sua opinião? 
O que seria necessário para isso? 

GT: Eu não vejo muito horizonte bom para esse mercado. Eu acredito que, 
infelizmente, só a partir do momento em que os governantes, o poder público começa 
a pensar em políticas públicas de compra de leitores para disponibilizar nas escolas, 
é que isso poderia reverter; que daí as crianças e os adolescentes poderiam pegar 
um maior gosto...Enquanto não houver uma massificação dos leitores, o celular vai 
continuar sendo aquele dispositivo que é para falar, entrar na internet e jogar. É um 
barato, as pessoas gostam de jogar em rede, mas ler mesmo ainda é uma barreira.  

 
JC: Tem alguma coisa sobre o mercado de digitais que você ache importante 

comentar, que você está percebendo, ou de formação de leitor? 
GT: Eu acho que o digital tende a ser uma boa oportunidade para você oferecer 

algo mais do que o impresso oferece. Então, uma coisa que seria interessante, que 
às vezes é feita... no livro digital você poder colocar um vídeo, um link para um vídeo, 
para a pessoa saber mais sobre o autor. Mas isso também é um problema, porque 
você dispersa a leitura. Mas acaba sendo uma forma de você aproximar aquele leitor 
do livro em si... você colocar um link para uma entrevista do autor, ou para um site...No 
caso, a Global lida muito com autor já falecido, que tem fundação... então, um link 
para o site da fundação do autor, para que a pessoa saiba mais sobre aquele autor, 
sobre os outros livros dele, acho que é uma coisa que o digital tem condições de 
oferecer. 
 

JC: Isso já é feito nos livros da Global que são em EPUB? 
GT: Não, ainda não. É uma possibilidade em que dá para se pensar. 
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APÊNDICE H – ENTREVISTA DE MARINA PASTORE, COORDENADORA DE 
LIVROS DIGITAIS DA EDITORA COMPANHIA DAS LETRAS 

 
Entrevista concedida, por e-mail, a Jaqueline Conte, em 10 de maio de 2018, com 
autorização para uso das informações e da íntegra da entrevista nesta dissertação 

 
1) A Companhia das Letras produziu, a partir de 2011, três livros-aplicativos, sendo 

um deles infantil (o Quem soltou o Pum?), e parou de investir nesse formato. Quando 
e por que a empresa tomou essa decisão? 

Os três aplicativos tiveram as vendas suspensas a partir de janeiro deste ano. 
Consideramos que eles já não forneciam uma experiência de leitura tão boa, já que 
acabamos não conseguindo investir nas atualizações necessárias para que os apps 
funcionassem bem nas versões mais recentes do iOS. 

 
2) O livro infantil era para tablets e smartphones dos dois sistemas, iOS e Android? 

Em quais sistemas e suportes funcionava? 
Os três apps que produzimos foram feitos exclusivamente para o iOS. No caso do 

Quem soltou o Pum?, ele foi pensado especialmente para o iPad. 
 
3) Quantos downloads foram feitos de Quem soltou o Pum? E em que período? 
A Companhia das Letras não costuma divulgar números de venda, mas posso dizer 

que, nos seis anos de venda do aplicativo, as vendas foram modestas — não foram 
suficientes para justificar um investimento em eventuais atualizações. 

 
4) Como você avalia esses números? 
Desde o começo sabíamos sobre as dificuldades que teríamos no mercado de 

aplicativos, principalmente em termos de divulgação e da expectativa de preço do 
consumidor. Nosso investimento neste formato foi, em parte, encarado como uma 
ação de marketing: naquele momento do mercado, era uma maneira de posicionar a 
editora como pioneira no mercado digital. Deste ponto de vista, considero a 
experiência positiva. 

 
5) Quanto foi o investimento (e em que ano) para fazer o livro-aplicativo Quem 

soltou o Pum? 
Não tenho o número exato (quando eu entrei na editora, em 2011, o app já estava 

sendo produzido), mas se eu não me engano o desenvolvimento do app custou em 
torno de R$ 20 mil. Só a título de comparação, a produção de um e-book simples do 
Quem soltou o Pum? (em layout fixo, mas sem elementos interativos) ficaria em torno 
de R$ 500. 

 
6) Quantas vezes o livro teve de ser atualizado e por quê? 
O Pum foi atualizado uma vez para se adequar aos requisitos das novas versões 

do iOS. Ele foi pensado para a primeira versão do iPad, que tinha uma resolução de 
tela muito menor do que a das versões seguintes; por isso, as imagens acabavam 
ficando distorcidas nos aparelhos mais novos. 

 
7) Toda vez que um sistema (iOS ou Android) é atualizado é necessário atualizar 

um livro-aplicativo? Isso tem custo? É caro? Quanto? 
Não necessariamente, mas sem dúvida é preciso testar o aplicativo a cada nova 

versão do sistema operacional para verificar se ele continua funcionando bem. As 
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atualizações têm custo, sim — é um custo bem menor do que o do desenvolvimento 
do aplicativo, mas ainda considerável. É diferente de um EPUB, que, se precisar de 
uma pequena correção, pode ser atualizado facilmente pela equipe da própria editora. 

 
8) Qual é a atual política da Companhia das Letras para livros digitais, sobretudo 

em relação aos infantis? 
Hoje, a Companhia das Letras produz a maior parte de seus lançamentos 

simultaneamente em formato impresso e digital, com exceção dos infantis e 
quadrinhos. Para os infantis, ainda temos poucos títulos no formato digital. Focamos 
em livros que têm muita procura no formato impresso e que têm bastante texto — 
caso de Malala, a menina que queria ir para a escola, O pequeno príncipe e O 
coelhinho que queria dormir, todos disponíveis em EPUB (o Coelhinho inclusive tem 
uma versão que inclui uma narração em voz alta). Sempre que possível, procuramos 
adaptar o layout destes livros para o EPUB de layout fluido; em poucos casos (como 
As aventuras do Capitão Cueca) recorremos ao layout fixo. 

 
9) Assim como os livros da Companhia das Letras, observamos que outros livros 

interativos digitais brasileiros não estão mais disponíveis para leitura. Você acha que 
a questão da evanescência desses livros pode ser resolvida? 

Um caminho é usar o EPUB3 ao invés dos aplicativos, já que ele é pensado 
justamente para se adaptar a diversos tipos e tamanhos de telas (e, embora ele possa 
ter atualizações e novas versões, elas são menos frequentes do que as dos sistemas 
operacionais). A desvantagem é que ele permite menos liberdade e um nível menor 
de interatividade do que os apps. Um outro caminho é a criação de equipes dedicadas 
especificamente ao desenvolvimento de livros interativos digitais, seja dentro de 
editoras tradicionais, seja em empresas especializadas. Assim, eventuais 
atualizações podem estar dentro do fluxo de trabalho. Além disso, ter uma equipe 
dedicada a isso significa também um trabalho especializado de marketing e 
divulgação, que pode tornar esses livros mais viáveis comercialmente. 

 
10) Como você enxerga o mercado de livros digitais interativos para crianças hoje? 

Esse formato tem futuro, a curto, médio ou longo prazo, na sua opinião? O que é 
necessário para isso? 

Para mim, o futuro deste mercado está na criação de experiências que sejam 
próprias do ambiente digital, e não apenas adaptações de livros impressos com 
animações ou jogos pensados posteriormente. Uma outra questão é que, como o 
mercado ainda é muito recente, ainda não sabemos exatamente quais os efeitos dos 
livros digitais (e da interação com dispositivos digitais de forma geral) sobre o 
desenvolvimento das crianças. Estudos mais detalhados sobre isso podem ajudar a 
estabelecer quais as melhores estratégias para o desenvolvimento de apps infantis 
no futuro.  

 
11) Se quiser acrescentar mais alguma informação, fique à vontade! Confirmando 

informações: Marina Pastore, Coordenadora de Livros Digitais da Companhia das 
Letras, desde 2011. É isso? 

Isso! Quer dizer, estou na Companhia desde 2011, mas meu cargo atual é 
Coordenadora de Livros Digitais. 
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APÊNDICE I – ENTREVISTA DE MARIANA CEZAR DE ANDRADE DE MELLO    E 
SOUZA, COORDENADORA DE LIVROS DIGITAIS DA EDITORA ROCCO 

 
Entrevista concedida, por e-mail, a Jaqueline Conte, em 15 de maio de 2018, com 
autorização para uso das informações nesta dissertação e eventuais outras 
produções e atividades acadêmicas, bem como para utilização da íntegra como 
apêndice da dissertação. 

 
1) A Rocco já investiu em livros digitais interativos? Para adultos ou para crianças? 

Foram em formato de aplicativo (app-books), EPUB, ou qual(is)? Em quais sistemas 
e suportes funcionam? Celulares e tablets, iOS e Android? 

A Rocco não possui atualmente nenhum livro digital interativo. 
 
2) Em caso positivo, quantos e quais são os títulos infantis e juvenis digitais 

interativos da Rocco? 
--- 
 
3) Em caso negativo, a empresa tem intenção em produzir a curto ou médio prazo 

livros digitais interativos para crianças? Se sim, ou se não, por quê? 
Não temos nenhum projeto em desenvolvimento no momento, mas não 

descartamos a possibilidade no futuro. Livros interativos são projetos especiais que 
atualmente não fazem parte da nossa rotina de produção normal. Eles envolvem um 
desenvolvimento diferenciado, muitas vezes envolvendo uma produção externa, o 
que torna o projeto um pouco mais complexo. 

 
4) Se a empresa já investiu nesse formato e desistiu, quais os motivos? 
--- 
 
5) Qual é a atual política da Rocco para livros digitais (em geral), e sobretudo em 

relação aos infantis? 
Todos os livros que possuem direito de formato e-book são produzidos e lançados 

simultaneamente com a versão impressa. 
 
6) Como você enxerga o mercado de livros digitais interativos para crianças hoje? 

Esse formato tem futuro, a curto, médio ou longo prazo, na sua opinião? O que é 
necessário para isso? 

Eu não possuo muita experiência com o mercado de livros interativos, mas acredito 
no potencial a médio e longo prazo. Livros infantis (impressos) para crianças 
pequenas já possuem várias formas de interação como diferentes texturas, abas que 
levantam, partes que se mexem e livros com sons. 

Acho que as crianças que estão crescendo com tablets e smartphones formarão 
um público nativo digital que poderá incentivar o mercado a criar cada vez mais 
produtos interativos, sejam eles livros, jogos educativos, plataformas de ensino, entre 
outros. 

 
7) Nome completo e atual função na Rocco. 
Mariana Cezar de Andrade de Mello e Souza / Coordenadora de Livros Digitais. 
  
8) Se quiser acrescentar mais alguma informação, fique à vontade! 
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Procura a Arcolabs (http://arcolabs.com.br/) – eles tinham uns projetos de livros 
infanto-juvenis com realidade aumentada, livros aplicativos e jogos educativos que 
talvez te interesse. 

Você também pode gostar de ver o livro “O Pequeno Príncipe – versão interativa” 
disponível na iBookstore (https://itunes.apple.com/br/book/o-pequeno-
pr%C3%ADncipe-vers%C3%A3o-interativa/id804272025?mt=11). Eu participei do 
desenvolvimento deste projeto, que foi uma adaptação do projeto interativo feito pela 
Gallimard (editora original do livro). O livro contém diversos tipos de interação em 
cada imagem, desde um simples movimento, um som ou um minijogo, além de 
possuir narração (feita pelo Guilherme Briggs) sincronizada com a página. Veja o 
booktrailer: <https://www.youtube.com/watch?v=GySdKr1HEY4>. 
  



 
 

243 
 
 

APÊNDICE J – ENTREVISTA DE PAULO MEDEIROS CARVALHO, DIRETOR DE 
CRIAÇÃO DA AGÊNCIA AFRICA 

 
Entrevista concedida a Jaqueline Conte, por e-mail, e encaminhada por Carina 
Miranda (Corporativo da Agência Africa), em 26 de junho de 2018, com a devida 
autorização de uso das informações nesta dissertação e eventuais outras produções 
e atividades acadêmicas, bem como para utilização da íntegra como apêndice da 
dissertação. 

 
1) Como foi a experiência de fazer livros digitais interativos?  
A experiência foi inicialmente muito desafiadora, isso por se tratar de uma 

adaptação de formato físico para digital, o que inclui além da história e da ilustração, 
a animação e a trilha sonora. 

 
2) A agência já tinha trabalhado com esse tipo de produto antes?  
A agência já vinha se desenvolvendo em relação ao digital, mas não no sentido em 

que nós estávamos propondo. 
 
3) Foi um pedido do Itaú ou uma proposta da Africa?  
O Itaú já estava há alguns anos desenvolvendo a plataforma “Leia para uma 

criança", distribuindo livros gratuitamente durante o mês de outubro. Nós, da Africa, 
propusemos fazer uma ação pontual no dia do livro infantil, adaptando um formato de 
mídia para que se tornasse um livro. 

 
4) E por que fazer livros digitais interativos? 
Hoje, as crianças já nascem digitais e, desde muito cedo, já interagem com 

aparelhos eletrônicos. É nesse contexto que uma parte das pessoas acredita que os 
aparelhos alienam as crianças. Então, ao invés de demonizar essa relação entre as 
crianças e os dispositivos, que já não pode mais ser desfeita, nós optamos por dar 
outro papel a ela, incentivando o hábito da leitura. Por isso, a interação que as 
crianças já esperam dos aplicativos está presente em todas as obras escritas para o 
formato digital. 

 
2) Como foram escolhidos os autores e as histórias? Como foi a curadoria desse 

conteúdo? 
Nosso primeiro insight foi pegar grandes autores nacionais que nunca tinham 

escrito para crianças. Assim, despertaríamos o interesse dos pais pelas obras, afinal 
eles foram nosso público alvo para essa campanha. A partir do sucesso dos primeiros 
livros, ampliamos para outros artistas que não estavam restritos ao universo da 
literatura, como a Fernanda Takai e Zeca Baleiro, que também desenvolveram 
histórias incríveis para a coleção.  

  
3) Por que foi escolhido o Facebook Canvas como plataforma para o projeto?  
O Facebook Canvas era um formato novo que permitia muita imersão, o que foi um 

dos critérios decisivos da escolha. Como ele “toma” a tela do celular por completo, 
deixa a experiência livre de outras interrupções, assim como um livro se propõe a ser. 
Ainda tivemos a sorte de evoluir esse projeto junto ao Facebook, que estava 
promovendo um hackathon para o formato Canvas, em Nova York. Durante uma 
semana, pudemos trabalhar junto ao time de desenvolvimento do formato, dando 
insights e adequando a ferramenta para que pudéssemos extrair o máximo dela. 
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4) Como você avalia os resultados até agora da circulação dos cinco primeiros 

livros da coleção, os que venceram o Jabuti de 2017? Existe uma mensuração de 
quantas pessoas acessam os livros? Quais são os números?  

Apesar dos números indicarem um resultado quantitativo excelente, o resultado 
qualitativo é o que sempre deixou a equipe toda muito orgulhosa do projeto. Os 
comentários de mães, pais, professores etc. contando como os filhos e alunos 
adoraram as histórias, de como isso se tornou um hábito entre eles, entre tantos 
outros comentários positivos que lemos e relemos com tanta alegria. Esse é o número 
que não dá pra contabilizar e que enche todos nós de orgulho. 

 
5) Os livros digitais, sobretudo em formato de aplicativo, embora não dependam, 

para chegar ao leitor, da logística necessária a um livro impresso, dependem, na 
ponta, do acesso à internet e ao dispositivo de leitura (no caso, de um smartphone, 
um iPad ou um tablet Android). Apesar de estar crescendo no país o uso de 
dispositivos móveis, sobretudo de smartphones, você acha que a questão da 
materialidade e de sua acessibilidade é um problema? Como vê essa questão? 

O acesso aos livros impressos é um problema, principalmente em um país de 
dimensões continentais e com regiões tão desiguais. Aproximadamente mais da 
metade das livrarias do país estão na região Sudeste (https://goo.gl/2cT8Cx ), por isso 
acredito que a distribuição digital possa ser um dos caminhos para estimular mais a 
leitura.  

 
6) Para chegar ao público, os livros digitais (ainda), sobretudo os livros-aplicativos, 

dependem muito de grandes corporações. Estar nas lojas de vendas da Apple ou da 
Google, por exemplo. (No caso da Kidsbook, como é gratuita e feita em Canvas, 
dependeu da plataforma Facebook e também do investimento de uma grande 
corporação, o Itaú). Como você vê essa questão hoje e quais são suas expectativas 
para o futuro? 

Espero que as grandes corporações estejam apenas dando o primeiro passo para 
popularizar o consumo de literatura nesses novos formatos. Acredito que seja um 
movimento que ajuda a popularizar o formato. Acho que ainda falta uma ferramenta 
que deixe mais popular a produção desse tipo de conteúdo, já que animação e áudio 
ainda são partes que dependem muito de outros parceiros para fazer parte da obra. 
Seria interessante ter uma ferramenta de publicação semelhante ao Canvas para o 
público geral, para democratizar ainda mais o acesso para os escritores. 

 
7) Você poderia informar qual foi o custo para fazer cada um dos livros e o que 

compõe esse custo?  
- informação não pública 
 
8) Pode confirmar a sua função na empresa e no projeto da Coleção Itaú Kidsbook? 
Diretor de arte e coordenador de equipe de criação. 
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APÊNDICE K - ENTREVISTA DE LAVÍNIA FÁVERO, EDITORA RESPONSÁVEL 
PELO LIVRO-APLICATIVO MEU APLICATIVO DE FOLCLORE (2013) 

 
Entrevista concedida a Jaqueline Conte, em 18 de maio de 2018, com autorização 
para uso das informações na dissertação e em eventuais outras publicações 
acadêmicas e como apêndice deste trabalho. As respostas foram gravadas em áudio 
e enviadas pela entrevistada pelo aplicativo WhatsApp, sendo transcritas pela 
pesquisadora. A transcrição foi encaminhada por e-mail e aprovada pela entrevistada, 
pelo mesmo meio, em 21 de maio de 2018. 

 
1) Começando por uma confirmação, em 2013, quando Meu aplicativo de folclore 

foi lançado, você era editora de Literatura Infantil da Abril Educação (hoje Somos 
Educação), ou dizemos da Ática? E foi a editora responsável pelo projeto, certo?  

Sim. Em 2013, eu ainda era editora de Literatura Infantil da Abril Educação. A gente 
ainda fazia a divisão entre editoras Ática e Scipione. Então, o aplicativo foi um projeto 
da editora Ática, pelo qual eu fui responsável. 

 
2) Como surgiu a ideia de fazer o Meu aplicativo de folclore? E por que fazer como 

aplicativo e não como um e-book mais simples? 
A ideia surgiu de uma demanda do Departamento de Tecnologia. A gente tinha 

verba para fazer dois aplicativos, tendo em vista que havia a possibilidade de o 
Governo Federal passar a comprar conteúdos digitais, via Programa Nacional 
Biblioteca da Escola (PNBE). E o nome do Ricardo Azevedo foi o primeiro que me 
veio à cabeça, pelo tema que ele trata, que é o tema do folclore, que tem uma grande 
força, é de extrema importância, e teria, a nosso ver, uma grande força competitiva 
nesse âmbito de vendas governamentais e vendas escolares. O Ricardo é um autor 
premiadíssimo, com uma pesquisa seriíssima sobre esse tema; os livros dele são uma 
delícia de ler, as crianças adoram, os professores adoram e ele tem uma obra na 
editora que se chama Meu livro de folclore. Então, foi uma epifania, assim... Ele já 
surgiu na hora com esse nome: “Meu Aplicativo de Folclore”. Só para você saber, o 
segundo projeto que nós desenvolvemos foi um original que estávamos publicando 
em papel naquela época, de Ana Maria Machado, também outra autora que dispensa 
apresentações, e seria o primeiro projeto digital com a obra de Ana Maria Machado e 
com uma obra inédita: Uma, duas, três princesas. 

Fizemos a opção por fazer um aplicativo e não um e-book mais simples justamente 
porque tínhamos essa demanda, esse aceno de uma demanda governamental, e nos 
foi proposta essa verba para desenvolvimento de aplicativo. 

 
3) Qual foi o grande desafio para fazer Meu aplicativo de folclore?  
O grande desafio de Meu aplicativo de folclore foi fazer a curadoria do vasto 

material de Ricardo Azevedo, para escolher o que entraria no aplicativo, porque desde 
o começo a gente queria aproveitar os recursos do tablet: recursos de gravidade, 
recursos de gravação... Então, a gente queria casar os conteúdos com esses 
recursos, para que isso fizesse sentido. Vasculhar essa vasta obra do Ricardo e 
escolher apenas alguns contos e ilustrações foi um dos grandes desafios. Também, 
o nosso desafio foi manter no aplicativo o rigor das obras do Ricardo em papel. O 
Ricardo também é músico, então toda a trilha do aplicativo foi original. Gravada, 
arranjada, por músicos que tocavam, que tinham projeto com o Ricardo. A gente não 
comprou nada de trilha genérica. Cada som do aplicativo foi feito exclusivamente para 
ele. Acho que o maior desafio foi esse: trazer em um aplicativo a mesma qualidade 
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que as obras tinham em papel, porque a gente não queria fazer algo aleatório, muito 
simples, como as coisas que a gente via, que era o mesmo livro do papel e alguma 
ilustração que se mexia; não tinham um sonsinho... Isso não nos interessava, porque 
a gente não via relevância nessa tradução simplesmente técnica, de algumas 
técnicas... No nosso entendimento, se fosse para fazer algo digital com a obra de 
Ricardo Azevedo, isso deveria realmente ter relevância, no sentido de ir além da 
página impressa, e aproveitar os recursos digitais que o device disponibilizava.  

 
4) A equipe que desenvolveu o app-book tinha pessoas ou empresas estrangeiras? 

Quem eram os colaboradores do projeto e de onde eram? Isso complicou o processo? 
Não havia prestadores de serviço que pudessem desenvolver no Brasil? 

Não houve pessoas e empresas estrangeiras no desenvolvimento. O processo não 
foi complicado por conta isso: os colaboradores, músicos e locutores foram pessoas 
trazidas pelo Ricardo. A questão da prestação de serviços foi uma empresa que já 
desenvolvia coisas para o Departamento de Tecnologia da Abril Educação. Esses 
dados não eram do meu departamento, eram do Departamento de Tecnologia. Eu 
fiquei responsável pelo acompanhamento, pela concepção e interação, aprovação, 
com o autor e essa parte técnica ficou com o Departamento de Tecnologia. Mas ele 
foi todo produzido aqui no Brasil.  

 
5) Quais foram os custos de produção? 
Quanto aos custos de produção, esse é um dado confidencial. Eu não posso te 

passar.  
 
6) Por que o app-book foi feito apenas para tablets? 
Na época, ainda... a parte educacional, os produtos educacionais, principalmente 

nessa questão de venda governamental, ainda estavam bem concentrados em 
tablets. Tanto que, como eu te expliquei antes, a gente queria usar os recursos 
específicos do tablet. Então, em princípio, foi isso que nos guiou. 

 
7) Foi o primeiro livro digital interativo da Ática? Como era a política da empresa 

com os digitais na época? 
O primeiro livro digital interativo da Ática foram duas obras de Walcyr Carrasco; 

uma delas é Meus dois pais e a segunda é A ararinha do bico torto. Na época, a gente 
estava passando por uma fase bastante experimental em relação aos digitais, então, 
ainda não tinha uma política delineada para isso. Em 2015, eu já não estava na 
editora. Eu saí em 2013. Hoje, eu sou editora e tradutora freelancer, com projetos 
ligados tanto à literatura infantojuvenil quanto a soluções educacionais. Então, as 
perguntas 8 e 9 eu não tenho como te responder. 

 
8) Em 2015, Meu aplicativo de folclore ganhou o primeiro lugar na recém-lançada 

categoria Infantil Digital do Prêmio Jabuti. Ganhar o Jabuti influenciou de alguma 
maneira nas vendas do app-book? Houve um aumento no número de downloads? 
Você tem números? Houve algum outro reflexo do fato de ele ter vencido o Jabuti? 

(Não foi possível responder)  
 
9) Meu aplicativo de folclore saiu das lojas digitais este ano (em março, se não me 

engano), por não ter sido atualizado para nova versão dos sistemas iOS e Android. 
Como você essa questão da evanescência dos livros digitais e por que isso ocorre?  

(Não foi possível responder)  
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10) Como você enxerga o mercado de livros digitais interativos para crianças hoje? 

Esse formato tem futuro, a curto, médio ou longo prazo, na sua opinião? O que é 
necessário para isso? 

Sobre o futuro, hoje eu vejo que o livro digital, principalmente o infantil... naquela 
época, os custos eram bastante altos - e continuam sendo - para fazer aplicativos 
como esse que a gente fez. Eu acho que a questão do livro digital não pode deixar de 
ser analisada em paralelo, juntamente com a questão do livro infantojuvenil impresso, 
especialmente do infantil. Esse é um mercado aqui no Brasil que sofreu uma retração 
bastante significativa nesses últimos anos, desde que esse aplicativo saiu, em grande 
parte por conta de os programas de compra governamental de livros terem ficado 
suspensos. E daí vinha uma boa parte do faturamento do segmento. Então, assim 
como os livros impressos - na área de impressos houve uma retração no número de 
lançamentos -, com os digitais aconteceu a mesma coisa. Mas mesmo antes disso, e 
fora do Brasil... participei de diversas feiras internacionais, conversando com grandes 
publishers internacionais... o investimento em livros digitais, que não sejam 
simplesmente PDF, também sofreu, rapidamente... foi quase abandonado, porque as 
editoras, mesmos essas grandes casas mundiais, globais, viram que o custo é muito 
alto e o retorno desse investimento é muito difuso. Você tem aí uma série de fatores, 
desde dificuldades de conseguir um faturamento claro do número de downloads pelos 
grandes players das grandes lojas de aplicativos. Enfim, é uma questão que não foi 
ainda... é muito dúbia a maneira, a monetização desse produto para as empresas que 
o desenvolvem ainda é muito difusa. Então, nesse sentido, eu acho que voltamos 
alguns passos e cada vez mais se vê soluções simples, como PDF, enfim, até porque 
tem isso... você colocou na questão 9, a questão da evanescência. Não é só 
desenvolver e colocar um aplicativo à venda. Você tem todo um custo de manutenção 
desse aplicativo, de atualização de sistema operacional, de milhares de coisas, que, 
enfim, tornam o retorno no investimento nesse tipo de produto, especialmente em um 
setor que está em crise, muito duvidoso. Então, a impressão que eu tenho é que, 
neste momento, talvez, aplicativos e livros andem um pouquinho mais separados. Eu 
acho que desenvolvedores de aplicativos podem até fazer coisas relacionadas a 
livros, mas eu custo a ver editoras, pelo menos no segmento de literatura - em livros 
didáticos isso é bem diferente -, com aportes de investimento nesse setor. 
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APÊNDICE L – ENTREVISTA DE ISABEL MALZONI, PROPRIETÁRIA DA EDITORA 
CAIXOTE 

 
Entrevista presencial concedida a Jaqueline Conte, em 22 de junho de 2018, na 
residência/escritório da entrevistada, em São Paulo, gravada em áudio e transcrita na 
íntegra, com autorização para uso das informações nesta dissertação e eventuais 
outras produções e atividades acadêmicas, bem como para utilização da íntegra como 
apêndice da dissertação. 

 
Isabel Malzoni (IM): E quando eu comecei a fazer eu subestimei o trabalho que era, 

o tempo que a gente demora para fazer cada um deles. Então, eu achava que eu ia 
comprar direitos, encomendar e ia fazendo, sei lá, uns cinco por ano. Sei lá. Essa 
ideia é louca. Eu já estou há mais de um ano nesse que eu estou fazendo agora. 
Estou há um ano e dois meses já. É o maior projeto que eu já fiz esse agora. 

 
Jaqueline Conte (JC): É com animação também esse, como os outros? 
IM: É. Só que é juvenil. É bem diferente. 
 
JC: Isso era uma das coisas que eu ia te perguntar, se o foco da Caixote eram as 

crianças menores, porque até agora vem sendo assim, não é? Os livros são mais 
para os pequenininhos. Mas não é, então? 

IM: Não, acho que é. Mas aí pintou esse livro juvenil, que foi uma coisa que surgiu... 
eu meio que queria fazer um livro sobre isso, aí eu fui encomendar com uma escritora, 
uma jornalista, vai escrever o texto, e a partir daí a gente foi desenvolvendo um projeto 
bem maior que esses outros, e... então virou juvenil, mas eu não enxergava antes 
como fazer juvenil de um jeito interessante no digital. 

 
JC: Pois é. 
IM: Só que eu acho que, claro né, conforme a gente vai fazendo as coisas, a gente 

vai aprendendo e eu fui vendo que as coisas que eu achava tão importantes pro 
infantil eu não acho mais tão importantes, eu acho que fui afinando um pouco na 
minha cabeça pra que que servem esses recursos do digital. Então eu acho que tem 
como, enfim, enxergar outros aspectos que serão interessantes pro juvenil, que não 
é replicar o que você faz no infantil, encher de animação... 

 
JC: Qual é a diferença? 
IM: Eu acho que, por exemplo, nesse que eu tô fazendo, que uma coisa diferente 

vai ser o quanto... É um livro de literatura, ficção, mas baseado numa causa social 
superimportante no momento, então, acho que pro juvenil você poderia conectar as 
pessoas, e ser uma coisa mundial... É um fator mais importante do que ter música e 
animação, embora ele vá ter muito, mas ele é um livro de texto quase corrido, em que 
as animações entram por cima do texto, e os sons entram muito sutilmente como uma 
ambientação... Mas que tem toda uma característica de jogo, a maneira que você 
circula entre os capítulos, a maneira como você pode postar isso na internet, que é 
uma coisa que no infantil você não usa, então tem essa conexão... 

 
JC: Vai ter uma conexão com a internet mais forte. 
IM: Mesmo a maneira como você paga por ele, é muito mais associado ao que tá 

rolando agora de game independente do que com os livros... Enfim, a gente achou 
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outras maneiras, mas o fato de que a gente tá fazendo em português, inglês, espanhol 
e árabe... 

 
JC: Uau [risos] 
IM: ... distribuição mundial... 
 
JC: Por que árabe? 
IM: Tem a ver com a história. Não posso te contar, tem super a ver com a história, 

e também porque existe um mundo árabe enorme que tá ligado com algumas 
organizações que têm a ver com essa causa, então você pode dali acessar conteúdos 
dessas organizações... É uma coisa mais interligada do que o infantil permite, porque 
o infantil não permite que você esteja tão conectado na internet, né, não se deve 
deixar uma criança... Não quero que uma pessoa esteja no meu aplicativo, a criança 
esteja lendo no meu aplicativo e de repente possa cair num conteúdo que não seja 
apropriado pra idade dela na internet, é muito perigoso. Então no juvenil... a gente já 
tá lidando melhor com isso. Tô adorando o projeto, que também não é só um 
aplicativo, é uma questão que a gente começou a trabalhar mais. Já adiantando super 
a conversa, mas o mercado é muito difícil, ainda, então uma das coisas que eu acho 
é que os produtos têm que ser maiores. O aplicativo é uma parte, só, pra você poder 
viabilizá-los, não só financeiramente como também no ponto de vista da divulgação e 
da disseminação desse conteúdo, que é muito difícil quando você fala só em termos 
de aplicativo. 

 
JC: Um produto só, teria que estar vinculado a outros... 
IM: Você divulgar um aplicativo é muito puxado, muito complicado. Principalmente 

no Brasil, mas de maneira geral. Mas no Brasil muito porque não há veículos 
específicos, há uma certa má vontade da mídia tradicional. Existem dificuldades 
técnicas, né, um livro você bota no correio e chega lá; o aplicativo você manda o 
código, a pessoa tem que achar o lugar em que ela insere o código, ela precisa baixar, 
ela precisa ter espaço no aparelho dela, precisa estar atualizado de acordo com a 
versão que você precisa... 

 
JC: Era pra ser mais fácil, né? 
IM: Na metade do caminho você já perdeu a pessoa. 
 
JC: Mas era pra ser mais fácil de chegar, exatamente por ser digital, não é? 
IM: Mas não é. É muito mais difícil, você perde muitas pessoas no meio desse 

caminho. “Entra aí, entra no iTunes, vai lá embaixo, resgatar, insere o código...”, 
aconteceu muito, muito com a gente. 

 
JC: Eu tenho Apple, né, Apple você vai na loja, baixa e pronto, você nem sabe o 

que... 
IM: Uma dificuldade pra maior parte das pessoas, não é fácil porque a pessoa acha 

que ela tem que achar o aplicativo na loja e depois inserir esse código... 
 
JC: Mas não tem código nenhum pra mim, é só clicar e baixar e pronto. 
IM: Não, mas você pode dar um código pra pessoa clicar e comprar. Pra você dar 

isso pra alguém é um código que dura 28 dias exatamente, então não é uma coisa 
que você pode gerar e tal, então te mandei e você não baixou e você perde aquilo, e 
você tem um número limitado de códigos... 
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JC: Mas aí tá no teu servidor? 
IM: Tenho no meu sistema, tenho acesso ao número de códigos, que gera o 

Google... 
 
JC: Então se você for lá numa escola pública e quiser que as crianças acessem 

naquele momento e tal...você pode dar esse código. 
IM: Cada código é pra um aparelho, ele funciona exatamente como uma unidade, 

é um download, então você tem que gerar esse código, você tem que ensinar a 
pessoa a usar, ela tem que conseguir baixar e às vezes quando a gente acaba de 
lançar a versão que ela necessita tem que estar muito atualizado, o aparelho, e às 
vezes a pessoa não quer atualizar o aparelho... Então é uma série de questões e é 
muito difícil, você tem quase que convencer a pessoa a fazer aquilo. No começo a 
gente subestimava muito essa dificuldade, imagina, estou dando de graça, qual é a 
dificuldade que essa pessoa tem? A gente fez vídeo pra explicar como faz... 

 
JC: Mas que tipo de pessoa? 
IM: Jornalista... Pessoas que... 
 
JC: Não é nem tentar chegar numa base mais... 
IM: Não... Então, você imagina, mais ainda, né... E às vezes dá erro, enfim, tem 

uma série de questões técnicas aí que dificulta um pouco a vida. 
 
JC: E era pra ser o bom e fácil do digital, né, não precisar de toda a logística do 

transporte de um livro físico? 
IM: Quer ver como é? Tô inscrevendo uns aplicativos no festival ComKids 

[ininteligível]...  dizem não dá certo, tentei instalar, não deu, ou venceu [ininteligível], 
então não é um sistema fácil, se a dificuldade é tão geral é porque ele não é feito... 
Você tem iPhone? Você sabe como faz pra baixar com código? 

 
JC: Eu nunca baixei com código. 
IM: Deixa eu te mostrar pra você ver como não é nada simples. Primeiro que 

dependendo de como você for fazer, no computador é de um jeito, no iPad é de outro 
e no celular é de outro. Aqui você entra na AppStore, atualizações, buscar. Já não é 
simples, nem eu sei mais o que eles mudaram.  

 
JC: Eu atualizei esses dias. 
IM: Aqui ó, lá embaixo, tem que descer tudo, “Resgatar”. Aí você entra aqui e digita 

o código aqui, ou copia e cola, e aí ele começa a baixar. Ele baixa automaticamente. 
Isso aqui, se for no computador ou no tablet, é aqui em cima. Não é muito fácil. As 
lojas de aplicativos são uma grande barreira pros aplicativos. 

 
JC: E porque é tudo junto, né, tem jogo... A concorrência é maior. Essa era uma 

das perguntas, inclusive, por que desenvolver um aplicativo e não, por exemplo, um 
EPUB, se você quer trabalhar com leitura? 

IM: Por causa das funcionalidades. O EPUB tem uma série de limitações. Você até 
consegue algum tipo de interatividade, algum tipo de animação... O aplicativo é um 
software que você desenvolve do zero, então ele não tem essas limitações. Claro que 
tem outras limitações, o tamanho, por exemplo, é uma coisa que a gente aprendeu 
que é uma limitação, mas você consegue fazer o que quiser lá dentro, não dentro de 
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um formato; então o EPUB, salvo algumas exceções, pode ser frustrante para a 
criança, ela espera que alguma coisa além daquilo aconteça.  

 
JC: Talvez porque muitos já estejam acostumados com jogos, em que pode fazer 

várias coisas... 
IM: Porque no tablet, com jogo ou outros tipos de aplicativos de ensino também, 

tem muitas possibilidades, então a criança acha que vai clicar naquilo e muita coisa 
vai acontecer, dali ele já vai pra outro lugar e tal. O EPUB tem um texto dinâmico, 
você consegue inserir algum tipo de animação simples e tal, mas a maior parte das 
coisas a gente não consegue colocar.  

 
JC: Eu sei algumas coisas, mas o que você pode me dizer, por exemplo: no EPUB 

eu não posso fazer alguns tipos de animação e no software eu consigo? 
IM: Todas as animações dos meus aplicativos não eram pra ser feitas no EPUB. 
 
JC: São animações contínuas, no caso, são quase desenhos animados. 

Animações dinâmicas, acho que é o nome. 
IM: Exatamente. Você consegue fazer uma animação... Um movimento menos 

complexo. Você clica e o bichinho pula, mas você criar uma ação com aquilo, você 
não consegue fazer. Você não tem domínio de como vai usar o texto no meio dessas 
animações, você tem limitações de projeto gráfico, limitações pra interatividade, por 
exemplo... Me vem o pinguim aqui na cabeça, do Pequenos grandes contos, você 
esfrega ele pra limpar e tal, no EPUB eu conseguiria clicar nele pra ele fazer um 
barulho e pronto. Tem limitações de tamanho, e é uma outra plataforma. 

 
JC: E em relação ao iOS e ao Android, tem algum tipo de animação que só dê pra 

fazer em um sistema e no outro não? De animação, não, de interação? 
IM: Não, por software já não se faz mais tão separado, um e outro, a gente 

consegue usar agora programas que geram pros dois. A adaptação é mais simples. 
 
JC: Não é uma coisa nova pra cada um. 
IM: Antes era, quando eu fiz os Pequenos grandes contos eu fiz pro iOS por conta 

disso, porque eram duas coisas completamente diferentes. 
 
JC: Isso que eu ia te perguntar, por que você fez só pra iOS o Pequenos grandes 

contos... 
IM: Exatamente, porque você começava do zero. 
 
JC: É um investimento novo, num app novo. 
IM: E hoje não, você já faz a partir de programas que exportam de maneiras 

diferentes. Aí você faz ajustes, enfim, você tem... 
 
JC: Que programas que fazem, no InDesign? 
IM: Não, o InDesign é pra diagramar e tal. 
 
JC: Os apps se faz em geral em que programa, pra poder depois gerar isso? 
IM: Olha, depende muito do que você vai fazer e como vai fazer. Você pode fazer 

em linguagem nativa, que é o Xcode do iOS; o Quanto bumbum! a gente fez a partir 
do Unity, que é um programa pra fazer jogos. São vários os que eu conheço, mas os 
que a gente usa são esses dois. Mas existem várias possibilidades. 
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JC: E aí o Xcode pra iOS e o Unity pra... 
IM: O Unity exporta pros dois, não é nem de um nem de outro. Ele é um software 

pra fazer jogo. 
 
JC: E o Xcode também é um software. 
IM: É. O Xcode é da Apple. Aí se você fizer no Xcode vai ter que fazer de novo pra 

Android, porque ele é só pra iOS, mas como já tem esses programas... deve ter um 
nome pra isso... que conversa com os dois, aí você exporta. Aí você tem ajustes pra 
fazer e tudo, mas não é... 

 
JC: Não vai começar tudo do zero. 
IM: É. 
 
JC: Bom, eu na verdade tinha separado as perguntas, algumas coisas a gente já 

falou, até. Uma parte é sobre a empresa em si, uma parte é sobre as produções 
premiadas do Jabuti, uma parte de mercado e uma parte dessas discussões teóricas. 
Então eu vou falando e a gente vai conversando, talvez pule alguma coisa que você 
já falou. [pausa] Eu queria que você contasse um pouquinho sobre o que é a Caixote, 
como foi criada, qual o objetivo dela, quem são os proprietários, qual é o modelo de 
negócio... Por que ela surgiu? 

IM: Eu não vou ter respostas tão redondas e claras como você gostaria, mas vamos 
lá, vamos tentar. A Caixote surgiu em... deixa eu pensar... 2013 ou 2014, eu precisava 
recuperar essa data porque todo mundo me pergunta e eu reparei que eu falo há 
muito tempo que ela tem quatro anos [risos]. Ela tem mais que isso, já, mas na 
verdade depende de como, porque o que aconteceu... 

 
JC: Olha, você participou do Jabuti de 2015. 
IM: Então deve ter sido 2012 ou 2013. Credo, como passa rápido. Acho que a 

minha dificuldade de cair a ficha é que o tempo passa tão rápido e as coisas demoram 
tanto pra acontecer. Mas foi assim: eu tinha um projeto de fazer alguns livros 
especificamente de literatura escandinava infantil e eu não via muito onde fazer isso. 
Eu só tinha trabalhado em editoras de literatura adulta, só pra fazer essa 
diferenciação. 

 
JC: E você trabalhava com o quê? 
IM: Como assistente de editora... 
 
JC: Você já era do mercado... 
IM: É, eu sou formada jornalista, fazia reportagem e tal, aí eu saí e fui trabalhar 

numa editora e dali fiquei e mudei de área. E eu queria fazer esse projeto com 
literatura infantil mas não tinha nem muito onde, nem muito por que alguém iria querer 
fazer isso comigo, sabe? E aí surgiu a ideia de fazer pelo digital, porque não precisaria 
montar uma editora com um departamento de distribuição, uma logística. Na minha 
cabeça, na época, eu achei que era uma coisa mais simples de fazer e que eu 
conseguiria distribuir sozinha, portanto eu ia poder fazer... [risos] Hoje só rindo, né? 

 
JC: Mas você, por exemplo, pode funcionar na sua própria casa, sua sede? 
IM: É, mas eu tenho sócios que funcionam em escritórios. Isso aqui é uma escolha 

minha bem particular, sempre foi, eu gosto muito de trabalhar em casa. Eu preciso de 
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concentração, de silêncio, então eu tenho um sócio dos meus aplicativos e ele tem 
um escritório enorme aqui na Angélica, sabe, e eu prefiro continuar funcionando aqui. 

 
JC: Então você tem dois sócios, é isso? 
IM: Eu tenho dois sócios diferentes no aplicativo, eu tive um sócio pro Pequenos 

grandes contos e agora eu mudei, eu tenho um sócio dos outros. 
 
JC: Você estava falando da criação da Caixote, você estava no mercado editorial 

e queria fazer esse... 
IM: Isso, eu queria fazer isso, o mercado estava super-ruim na época, enfim, então 

eu pensei “ah, vou arriscar fazer isso sozinha”, achei que seria uma coisa simples, 
enfim. Aí fui atrás de fazer e estava nesse momento, aí fui fazer o quê? Fui pra 
Frankfurt comprar os direitos dos livros que eu falei que queria publicar aqui no Brasil, 
que eram livros que eu achava importantes e que nunca tinham saído por aqui. 
Conheci o Oamul, comecei a fazer livros do Oamul, comecei a fazer sociedade com 
esse cara... 

 
JC: Ah, você o conheceu na feira de Frankfurt? 
IM: Não, conheci antes, mas foi na mesma época, mas não pessoalmente, nunca 

nos vimos. Nunca nos falamos nem no Skype, só e-mail. Porque ele não fala inglês 
muito bem, tem uma certa dificuldade. Enfim, aí entrei nessa fase, então a Caixote 
surgiu desse jeito, no meio de pesquisa e compra de direitos, não existia uma 
empresa funcionando. Entre eu fechar com o Oamul, que foi meu primeiro aplicativo, 
até ele ficar pronto deu um pouco mais de um ano e meio. Então nesse um ano e 
meio era eu correndo de um lado pro outro, aí eu fiz sociedade com esse meu amigo 
que é diretor de arte, que foi ótimo... 

 
JC: Você ainda estava na editora, acumulando, ou não? 
IM: Não, eu estava trabalhando fazendo “freela” em casa e criando a editora, então 

foi um período meio que era editora, meio “freela”, tudo meio junto. Aí na hora que a 
gente lançou o Pequenos grandes contos eu já estava nessa situação: eu tinha a 
sociedade com o diretor de arte, que é o Guga, Per Gustav, que fez comigo Pequenos 
grandes contos, e aí fez algum sucesso dentro do possível, quem vê acha legal. Pro 
que estava sendo feito na época, as pessoas consideravam bem feito, então deu um 
ânimo pra seguir em frente e tal. E aí sim eu considero que fiquei full-time na editora 
e começamos a abraçar outros projetos, surgiu o Quanto bumbum!, surgiu a Marina 
[Marina está do contra], alguns outros projetos começaram a decolar, enfim, aí a coisa 
começou a andar. Por isso que eu acho que não tem uma data, a editora eu acho que 
é de... Eu vou olhar a constituição da empresa, exatamente. 

 
JC: E é só app-books? 
IM: Por enquanto, só. Mas é como eu te disse, é uma coisa que eu aprendi bastante 

ao longo dos anos e eu enxergo hoje como um mercado que ainda não comporta isso, 
então todos os nossos outros projetos são várias outras coisas. 

 
JC: Por exemplo... jogos? 
IM: Jogos não, mas esse projeto novo que eu estou trabalhando agora é um livro 

digital, um livro impresso e uma exposição itinerante. 
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JC: Transmídia. É a questão da transmídia, que a gente também está estudando 
muito na academia. 

IM: E as coisas sempre conversam muito e têm o objetivo de se ajudar. Então é 
muito mais fácil divulgar uma exposição do que um livro digital, mas o livro digital tem 
tudo... 

 
JC: É a tendência mesmo, ir pra transmídia? 
IM: Não sei se é a tendência, não. Eu vejo algumas pessoas, algumas empresas 

que eu acompanho se aproximando da educação... 
 
JC: As bibliotecas digitais, também. 
IM: É, pra criar material pra professor, pra fazer uma conversa entre o impresso e 

o digital, enfim, se aproximando dos materiais didáticos. Eu vejo umas empresas indo 
pra esse lado. Algumas empresas fora do Brasil que eu acompanho estão fazendo 
um caminho completamente diferente. A Sago Mini, por exemplo, que é uma empresa 
muito legal, canadense, ela vende bichos de pelúcia. E eu conversei uma vez com a 
diretora deles, ela veio pro Brasil e eu fiz um workshop com ela, é uma ótima pessoa 
e a gente conversou bastante. Na época eu estava tentando lançar o Pequenos 
grandes contos e eu falei: “e aí, vocês vivem disso, como é que é”, e ela falou: “ah, a 
gente gosta muitos dos nossos apps, mas sabe, a gente vende bicho de pelúcia”. 

 
JC: Pra sobreviver, a gente precisa de outras ideias... 
IM: No Canadá. Se a gente sobrevivesse disso... 
 
JC: Mas esses bichos são personagens dos livros? 
IM: São... São aplicativos bem pra primeira infância, e são os mesmos 

personagens... Eles têm uma família de personagens que eles usam de maneiras 
diferentes, e não tem texto nenhum, são geralmente aplicativos de exploração... Tem 
um que eu adoro deles, que é do fundo do mar, então você é um peixinho e vai 
andando e o peixinho encontra com uma anêmona e aí acontece alguma coisa, ou 
então vem um tubarão e come ele, enfim, você vai andando por aquilo, é um aplicativo 
bem... eles têm uma narrativa mas é bem diferente do que a gente... 

 
JC: Tá se mesclando muito, parece que no mercado internacional essa coisa do 

livro e do jogo nativo... Até o prêmio digital de Bolonha [Raggazzi Digital Award] é tudo 
misturado, não é só livro como aqui. Até os que ganharam esse ano, não sei se você 
chegou a ver, tem um que é praticamente jogo, que é de frações, muito bonitinho, 
minha filha amou. Slice Fractions 2 é o nome. Mas, tipo, tem uma narrativazinha, mas 
é um jogo, um jogo matemático. 

IM: É, mas eu acho que talvez a gente vá ter que se desapegar... Eu não acho que 
o digital sirva pra imitar o impresso, eu acho que às vezes rola essa preocupação. 
Inclusive, se eu não me engano, a Apple no começo exigia que, pra você considerar 
livro, você tinha que ter o tal do folheado das páginas, que é uma brincadeira, né, 
porque não existe isso, você não tá folheando página. Então tinha que ter o slide lá, 
a página virando, tinha que ter o barulhinho da página virando, pra Apple aceitar que 
aquilo... 

 
JC: Isso no começo, isso em... quando? 
IM: Não, no meu começo. Quando a gente fez o Pequenos grandes contos isso 

não existia mais, isso era uma questão... Será que eles vão, será que eles não vão... 
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Lembro que foi uma coisa que a gente teve que pensar, ou seja, uma coisa que tinha 
acabado havia muito pouco tempo. Hoje em dia não existe mais isso, mas o mais 
importante é que a gente consiga assumir que aquilo é digital. São narrativas, são 
experiências de leitura, mas não tem, nem precisam ter, nem devem ter nada a ver 
com livro impresso. Pro livro impresso temos o livro impresso, né? Melhor que ele não 
há. 

 
JC: Mas isso não exclui que uma narrativa que tenha origem num impresso não 

possa dar um bom aplicativo, por exemplo. 
IM: Se ele tiver um propósito, sabe, pra ser um bom aplicativo, pra ser um bom livro 

digital, um outro formato. 
 
JC: O que ele precisa ter pra ser um bom aplicativo? 
IM: Ele tem que ter um propósito pra ser um bom digital. Só pra ele estar em um 

outro formato não faz sentido pro leitor, se ele tiver aqui a mesma coisa que ele teria 
no papel. Ele de fato se beneficiaria de ser multimodal? Ou é só porque você pode 
colocar movimento ali? 

 
JC: Quais são as perguntas que você tem que fazer pra esse texto pra saber se 

ele pode ser um livro digital? 
IM: Eu sempre digo isso: ele se beneficia disso, o leitor ganha alguma coisa com 

isso? Ou é só pirotecnia? Porque se for pra colocar um barulhinho porque você pode 
ou colocar um movimentozinho porque você pode, isso é fraco, isso não interessa. 
“Ah, olha, porque eu posso apertar aqui e o ursinho pula”. E daí? Isso é ruim, isso eu 
acho fraco, não tem por quê. E o investimento pra você fazer isso é tão grande que 
não justifica. Faça uma bela tiragem do impresso num papel lindo, que isso... Pra que 
você precisa de um PDF, pra que você precisa comprar pra ler um PDF, não é melhor 
você ter uma coisa no papel? Pra um livro pros adultos eu acho até que faz sentido 
você comprar, você consegue ter uma quantidade enorme, eu tenho no meu celular, 
no meu tablet, você carrega uma biblioteca com você. Pra criança, eu não sei se isso 
faz tanto sentido. E acho, na minha humilde opinião, que isso não vale a pena e você 
vai frustrar a criança, porque ela vai mexer ali e vai esperar que aquilo funcione de 
algum jeito. O digital tem uma série de potenciais que são muito interessantes para a 
criança, quando você expande o jeito de olhar aquilo, qual é a história que você vai 
contar, o que você vai usar pra contar aquilo, tem uma série de outras ferramentas, 
mas ele pode ser bobo também, se você usar elas de uma maneira aleatória, 
descompromissada. Às vezes as pessoas procuram a gente e dizem: “Ah, eu fiz esse 
livro, você faria ele digital?”. Não, por que eu faria ele digital se ele não tem um 
porquê? No Quanto bumbum!, por exemplo, a gente brincou bastante com a questão 
da perspectiva. A perspectiva é do esquilinho, ele no fundo era a perspectiva da 
criança, que passa boa parte da infância na altura do bumbum dos adultos, e tem 
aquele monte de bumbum e ninguém lembra de olhar pra baixo pra explicar o que tá 
acontecendo.  Mas a gente teve essa brincadeira bem simples, na verdade, que era 
brincar de ver dessa perspectiva e de como você fala do bumbum de um bicho tão 
grande como a anta até o bumbum da abelha, então a gente conseguiu brincar 
bastante com essa questão da perspectiva. Mas eu sinceramente vou até mais além 
na hora de pensar: pra que que a gente vai botar isso no digital, por que não 
impresso? Isso tem que fazer sentido.  
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JC: O Quanto bumbum! daria um impresso, não? 
IM: Acho que sim. Mas acho que ele ganha mais assim. Por exemplo, quando ele 

fala dos animais da mata atlântica, você escuta o som deles. O som da anta 
surpreende um pouco as crianças, porque a anta tão grande tem aquele guincho. 
Então tem a questão do som, do movimento, você tem a perspectiva, você tem o fato 
de que tem uma animação linda, que foi feita pelo estúdio Pulo do Gato, que é 
superincrível... 

 
JC: A música é bacana também. 
IM: Tem a música, o clipe... Ele foi todo pensado pra ter muito movimento. 
 
JC: E o Pequenos grandes contos de verdade, o que você pensa que teve mais de 

vanguarda na época em que foi feito e até hoje, por que ele é bacana como livro 
digital? 

IM: Pequenos grandes contos foi o primeiro, acho que a gente tinha menos 
consciência. Ele teve várias versões, a gente no começo [antes de lançar]... tudo se 
mexia naquilo, você cutucava tudo, tudo respondia, tudo interagia com o leitor, a gente 
achava que precisava disso. Que é uma coisa que mudou, senão você distrai a 
criança. E é isso: não é só porque eu posso que eu devo. Não é porque eu posso que 
tudo mexa, que tudo tenha som, que tudo interaja, que tudo esteja relacionado uma 
coisa com a outra que isso serve pra história. Então a gente tinha essa questão, no 
começo tinha toda essa preocupação. Mas eu acho que teve uma “ousadia”, que foi 
ter uma estética mais bem trabalhada dentro do digital. Quando a gente fez o 
Pequenos grandes contos o que se achava eram aquelas animações super malfeitas, 
todas chapadas com cores histéricas e barulhos altos... E a gente falou: “Putz, não, 
dá pra fazer uma animação a partir da aquarela, com uma paleta de cores bem 
escolhida, uma música?”... 

 
JC: Foi tudo feito em aquarela? 
IM: Foi tudo feito a partir da aquarela. Foi uma absoluta loucura, tô até fazendo 

essa loucura de novo, mas foi no começo meio sem consciência porque você cria 
arquivos gigantescos de sequências de imagens, são arquivos muito pesados, e pra 
transformar isso num aplicativo ele tem um peso que não comporta. Fica muito 
pesado, você não consegue baixar ele num 3G, é outra dificuldade, mas acho que 
tinha esse desafio estético de fazer uma animação bonita, a gente fez uma 
sonoplastia e uma trilha sonora toda original, que na época era uma coisa que não 
tinha muito, essa preocupação. Porque as pessoas acham que o digital é pra criança, 
e eu pego uma musiquinha do banco de músicas gratuitas e efeitos sonoros prontos 
e faço uma animação bem tosca já toda digital e malfeita e uma musiquinha que grude 
na cabeça e é isso aí, “vambora”. No começo a gente ficou um pouco com a sensação 
de que talvez a gente não devesse ir por aí, porque não virou uma coisa superpopular, 
mas não teve essa intenção de ser superpopular, ele não tem um personagem forte 
pra... enfim, uma série de outras questões. Mas ele também foi o aplicativo que deu 
pra fazer, por uma editora que nunca tinha feito, então o autor era o animador, isso 
facilitou a gente financeiramente, porque era um investimento um pouco menor, era 
uma história que já existia, eram histórias que já pressupunham essa ação, interações 
que a gente propôs, enfim. 
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JC: Mas aí você fez alguma parceria com o Oamul, porque é bem isso, se você 
fosse pagar o tanto de animação... 

IM: Isso, a gente fez uma parceria, pagou um adiantamento pelos direitos e pelas 
animações que ele entregaria, mas ele tem uma porcentagem que pra desembolsar 
na hora foi melhor do que pagar pra uma terceira pessoa fazer as animações. Então 
foi uma coisa que possibilitou, também. 

 
JC: Ele tem uma porcentagem nas vendas dos apps? 
IM: Nas vendas, sim.  
 
JC: Mas que, na real, não pagaria o que você pagaria pelo trabalho em si, eu 

imagino. 
IM: Mas acho que interessava pra ele na época ter um app... 
 
JC: Pra mostrar essas possibilidades, né, foi mais talvez nesse sentido. 
IM: É.  
 
JC: No todo, a Caixote está com quantos livros interativos publicados? 
IM: A gente tem três, agora indo pra quatro. 
 
JC: Nenhum virou impresso depois ou tinha impresso antes? 
IM: Pequenos Grandes Contos tem esse livro que nem tem outro nome, o Quanto 

bumbum! ainda não virou impresso, a gente tem vontade, tem conversado com uma 
editora sobre isso, o Marina veio do impresso, ele é um livro da década de 1970, 
sueco,  que estava naquela lista de livros que eu queria publicar aqui no Brasil, ele é 
uma coleçãozinha de livros. [pausa] A Gunilla faleceu dois anos atrás, mas ela fez 
essa sequência de livros da Emma e do Totte que acho que são 15 ou 16 livros. São 
esses livrinhos bem pra primeira infância, que eu adoro e fiquei superencantada. Esse 
aqui é de 1974, então a Marina é exatamente esse aqui. [mostra o livro para a 
entrevistadora] 

 
JC: Mas ele não virou impresso em português? 
IM: Não, essa é a primeira versão digital mundial e a primeira edição no Brasil. Ele 

foi finalista daquele Kidscreen que teve, americano, do ano passado, com a história 
da Marina, que é Emma na Suécia, é Betsy nos Estados Unidos, e aqui a gente chama 
de Marina porque ela parece uma Marina que eu conheço. [risos] E eles são livros 
bem simples e têm aquela ideia dos opostos, de que Emma é uma menina feliz, mas 
que às vezes fica triste... A Marina sabe vestir as calças sozinha, mas às vezes ela 
gosta de botar a calça pela cabeça... A Marina sabe vestir a blusa, mas às vezes ela 
coloca pela calça... e assim vai. [pausa] O que que a gente fez, a gente pegou e fez 
as animações a partir das ilustrações originais e a gente fez uma navegação que a 
criança vai virando o tablet. Como tem essa ideia de oposição, você vira e a animação 
cai do outro lado e ela se desenrola. 

 
JC: É um giroscópio que você usa? 
IM: Isso, você vira e ela cai lá, mas às vezes ela fica triste, e aí depois que ela fica 

triste você pode interagir com ela... 
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JC: Aí você usa a materialidade do digital.  
IM: Isso, aí teve um monte de coisa. Aí pra criança pequena, a partir de dois anos, 

a nossa intenção era criar um desafio. Você tem que ensinar. Porque a gente foi 
aprendendo ao longo do caminho... Uma grande crítica, um grande ponto fraco do 
digital, é na hora que você acha que pode usar ele pra prescindir do adulto. É 
importante porque as pessoas têm essa pré-concepção do digital. “Ah, eu vou usar 
ele como babá eletrônica”, que até existe e até acho que tudo bem, cá entre nós, mas 
não é pra isso que ele serve. Se você usar só pra isso ele é, de fato, prejudicial, e era 
uma crítica muito grande que a gente recebia, porque tem narração e tudo o mais. 
Precisa, e precisa tanto quanto e se bobear precisa mais ainda, porque não é pra 
você largar um tablet na mão de uma criança pequena, é perigoso isso de ela sair do 
aplicativo e ir parar no YouTube, e lá é superperigoso e tal. Então eu pensei em fazer 
coisas que chamem mais o adulto pra participar e que a gente chame a criança pra 
brincar fora do tablet. Então é bem sutil, mas é uma tentativa.  

 
JC: Daí a ideia de gravar a narração dos pais. 
IM: As crianças podem usar, era uma coisa que a gente não tinha previsto mas que 

fez muito sentido. As crianças que estão em fase de treinar fluência na leitura usam 
isso e às vezes faz mais sucesso do que com os pais, porque elas gravam e ficam se 
ouvindo depois, e isso é muito poderoso. 

 
JC: Você sabe o que a minha filha falou quando ouviu minha voz na gravação do 

Pequenos grandes contos? “Ai, mamãe, morri de amor!” 
IM: É muito importante essa relação dos adultos com as crianças na hora da leitura. 

E aí com a Marina a gente fez isso, que vai exatamente oposto ao que as pessoas 
falam de deixar a criança sentada ali, vamos criar um desafio físico, e aí você tem que 
ensinar a criança a fazer se ela não sabe fazer isso sozinha, é legal porque ela 
aprende e você usa essa questão da materialidade; o joguinho que tem dentro; porque 
a gente sempre procura expandir a experiência de leitura pro aplicativo continuar 
sendo usado, senão você lê, lê, lê e ele... 

 
JC: Você tá falando de qual, do Marina? 
IM: A Marina tem uma boneca dentro, porque a gente aprendeu, por exemplo, que 

as crianças gostam muito de ficar repetindo a interação, e fica clicando a mesma 
coisa, e não é a ideia pra história, então não queria ficar criando tanta interatividade 
dentro da história que saísse do eixo da narrativa, porque você pode botar 50 
animações. Por exemplo, você clica nessa parte do cabelo, que é a que eu mais gosto. 
No aplicativo, quando você vira assim, ela despenteia o cabelo e fica toda 
descabelada. Você clica nela, ela faz um moicano, você clica de novo ela faz um 
rabinho de cavalo, você clica de novo ela desarruma, e a gente ficou brincando nisso 
e eu falava: “ah, então faz uma chiquinha, faz não sei o quê”, dá pra você colocar 50 
alterações, mas e aí? Parou a leitura, acabou. Então o que a gente faz, a gente 
satisfaz essa vontade da criança de ficar clicando eternamente ou a gente se atém à 
história e tal?  

 
JC: Então a ideia do jogo é possibilitar isso sem que você saia da história. 
IM: Exatamente. Então você vai clicar e tem duas possibilidades. Depois que você 

leu, você gostou de ficar clicando nela, mexendo nela, tem um joguinho, como se 
fosse uma bonequinha digital, que ela manda beijo, que você dá comidinha pra ela, 
ela dança, aí você pode ficar interagindo com ela ali, que é uma vontade e você pode 
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satisfazer essa vontade. A gente vai aprendendo muito ao longo do caminho, 
pesquisando, entendendo... 

 
JC: Mas o importante é ter um foco na história em si, não é? 
IM: Sim, porque são livros. Eu sempre falo, são experiências de leitura. O foco é a 

leitura.  
 
JC: Que seja leitura de imagens, de som... 
IM: Isso, é uma leitura multimodal. Você lê várias outras coisas ao mesmo tempo, 

não lê só texto e só imagem, você coloca vários outros modos ali, mas nosso foco é 
mais a leitura, eu nunca fiz uma coisa que fosse essencialmente um jogo. O Quanto 
bumbum! e a Marina têm esses joguinhos pra serem brincados, são posteriores, mas 
eles complementam de alguma forma aquela experiência de leitura. No Pequenos 
grandes contos os “joguinhos” estão dentro da narrativa, mas na minha cabeça isso 
fazia muito sentido por causa das histórias. São todas as histórias sobre 
solidariedade, todo mundo precisou de uma ajuda ali pra chegar no final, então você 
participa disso, você ajuda, você esfrega o pinguim, você colhe a fruta, você ajuda a 
aumentar a chaminé pra entrar o Papai Noel... Você ajuda os personagens a 
conseguirem e seguir a história, mas naquele momento fazia sentido. 

 
JC: Então na verdade, vocês não têm uma equipe interna da Caixote, são sócios. 
IM: Todos eles tiveram animadores diferentes, então a gente fala que a gente é 

sócio, parceiros, cada um de acordo com o projeto. A Caixote sou eu. 
 
JC: A Caixote é você, e dependendo do projeto você tem sócios. 
IM: A Marina [está do contra] sou eu e a Webcore, que hoje em dia é meu parceiro 

de todo dia. A Marina somos nós, o aplicativo é meu e deles. Quanto bumbum! somos 
a Caixote, a Webcore e a Pulo do Gato, que não é editora, é o estúdio de animação, 
que é o mesmo estúdio de animação que faz os vídeos do Palavra Cantada. Eles têm 
um traço bem característico. O Pequenos grandes contos era eu, Caixote, e Per 
Gustav, que é o diretor de arte, ele tinha uma agência de publicidade e ele até se 
mudou, ele mora no Canadá agora.  

 
JC: Por enquanto vocês não produzem livros interativos pra autores, diretamente? 
IM: Não. 
 
JC: É uma opção futura, ou nunca parou pra pensar nisso? 
IM: Nunca paramos pra pensar, na verdade nossa capacidade de produção ainda 

é muito pequena, então o projeto tem que estar assim tudo a ver com o que a gente 
quer fazer naquele momento. E ainda tem o fato de que são caros, então a gente rala 
para viabilizar. 

 
JC: E como vocês conseguem essa viabilização? 
IM: Olha, cada projeto foi de um jeito, mas é sempre com recursos da editora... 
 
JC: Pequenos grandes contos, por exemplo. 
IM: PGC foi um investimento pessoal meu e do Guga. 
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JC: E não se pagou, imagino. 
IM: Ele foi muito mais barato que os outros, então ele talvez esteja próximo de se 

pagar, ele vende até hoje. É um dos que mais vendem, deve estar próximo já de pagar 
esses anos todos de delay.  

 
JC: Que outras empresas que produzem livros interativos você conhece, além da 

StoryMax, que estão ativas no mercado? 
IM: Eu posso te dizer que a grande inspiradora nossa parou de produzir apps 

[risos], que é a Nosy Crow. 
 
JC: Pois é, mas no Brasil? Nosy Crow. É, eu vi. 
IM: Nosy Crow e eu pensei “poxa, se vocês pararam eu tô lascada”. 
 
JC: Eles justificaram alguma coisa por terem fechado? 
IM: Mercado, o investimento é muito alto. [pausa] Eles têm dinheiro pro impresso, 

então... 
 
JC: É também uma editora de impresso. E essa parte provavelmente não estava 

viabilizando... 
IM: Eles estavam fazendo impresso pra viabilizar o digital, por que a gente não 

investe então... São superpremiados e... 
 
JC: E aqui, além da Caixote e da StoryMax que estejam fazendo mais interativos, 

porque mesmo livros digitais, num conceito amplo, vários produzem, mas acho que 
são mais vocês duas que estão nesse mercado diretamente. 

IM: É, acho que só... Assim, similar ao que a gente faz no aplicativo, só a gente. A 
Pipoca faz, mas acho que mais e-book... 

 
JC: Preciso ver, ouvi falar da Pipoca mas não me lembro... 
IM: Não me lembro de ter visto nenhum app assim diferente deles. 
 
JC: Eu ia perguntar como foi a concepção da história de Pequenos grandes 

contos... Você falou que estava pesquisando esses livros estrangeiros, e aí conheceu 
o trabalho do Oamul... 

IM: É, eu conheci o trabalho do Oamul na internet por coincidência, alguns livros 
dele, entrei no site dele e achei lindo. Ele tinha uma pequena animação que era linda, 
era um compilado desse livro dele, que chama I Found a Star, e eu achei aquilo lindo. 
Entrei em contato com ele e ele teve essa resposta superimediata. Eu sugeri a ele 
algumas histórias e ele disse “tem esse livro que eu fiz, são dez pequenas histórias...” 

 
JC: Ele mesmo sugeriu? 
IM: Ele mesmo sugeriu, “são dez pequenas histórias, vamos fazer isso?” e aí ele 

me mandou o PDF desse livro. 
 
JC: Aí ele traduziu pro inglês pra você saber do que se tratava? 
IM: É, ele fez uma tradução de uma linha pra cada uma, e eram realmente 

historinhas que eram três ou quatro ilustrações cada uma, com um parágrafo de texto 
no começo, então era um parágrafo de texto com três ou quatro páginas de ilustração, 
e eram essas dez histórias. Aí essas dez histórias eram diferentes, tinha algumas que 
eram baseadas em fatos reais, algumas das que estão no PGC, tinha algumas que 
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ele inventou, tinha essa história I Found a Star que era a última, a que ele dava mais 
importância, que era uma história maior. E a gente pegou e destrinchou em três livros, 
inicialmente. Então era um de histórias reais, um de histórias inventadas e esse I 
Found a Star. Aí eu falei “vamos começar pelas histórias reais e aí a gente vê no que 
dá”. Aí a gente levou um ano e meio pra fazer e não fizemos outros. 

JC: Vocês caíram na real com as histórias reais [risos]. 
IM: No começo a gente [ininteligível] tudo, “traz aí que a gente faz”, e hoje em dia 

não é mais assim. Aí foi isso, lemos as histórias e eu escolhi as que, dentro das reais, 
as que a gente gostou mais tinham em comum esse traço da solidariedade. Tinha até 
uma outra história que a gente tinha vontade de colocar, que a gente até brincou 
quando fosse sair a atualização, que era uma história linda, a ilustração era linda de 
morrer, que era a história de um urso... Ele jura que essa história é real, a gente não 
acreditou, da outra tinha recorte de jornal e dessa não tinha, mas ele jura que é real, 
de um urso que fugiu do circo com uma bicicleta. Coisa mais linda as ilustrações, ele 
usava o circo de fundo, tinha uma profundidade, umas cores, muito linda a história, 
mas o urso morre no final, atiram nele, ele cai e morre, e eu não consigo colocar isso 
junto com as outras de final feliz e tal, então ficou uma história pra gente pensar no 
que fazer depois. Mas, enfim, a gente dividiu as histórias assim e foi isso, a gente 
criou um texto, roteirizou como podia contar isso, o Guga, que era sócio no aplicativo, 
é viciado em animação da Disney, então a gente foi cooperando nas animações, como 
que a gente podia fazer, aí a gente conversando com programador, que ferramentas 
a gente podia usar, algumas coisas que a gente achava possível não era, então rolou 
um aprendizado.  

 
JC: Os primeiros livros que ganharam prêmios na categoria infantil digital vieram 

de livros impressos. Você acha que de certa forma ele ainda tá muito vinculado ao 
universo do livro impresso? 

IM: Acho que não tem problema estar, contanto que o olhar esteja nisso, né, 
“vamos fazer uma outra coisa”. É como você querer fazer um filme e filmar uma peça 
de teatro, são coisas diferentes. Quer dizer, a grosso modo, você passa aquilo numa 
tela depois, mas não é filme, então eu acho os produtos que vão dar mais certo, são 
mais interessantes e valem mais a pena, que exploram o digital, são pensados como 
produtos digitais, mesmo que eles saiam de um livro impresso, mas você tem que 
achar um sentido pra aquilo ser digital e como você vai explorar isso dessa maneira.  

 
JC: Eu também ia te falar em relação aos sistemas, exceto em relação ao EPUB, 

que é uma tecnologia aberta e funciona em todos os dispositivos, nos e-books 
proprietários e nos aplicativos não há convergência entre sistemas operacionais e as 
empresas criadoras têm que decidir em que tecnologia investir. Por que Pequenos 
grandes contos de verdade foi feito apenas para dispositivos móveis do sistema iOS? 
Você já me falou, na verdade, porque você teria que fazer duas vezes e optou... E por 
que entre escolher pra Android ou iOS você ficou com o iOS? 

IM: Porque Android não vende. 
 
JC: Android vende menos? 
IM: Quase nada. 
 
JC: Por que você acha? 
IM: Porque eu acho que o consumidor do Google Play está mais habituado a baixar 

coisas gratuitas. Talvez tenha, não sei, mas me parece que o usuário do Android sabe 
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que ele tem mais chance de enfrentar dificuldades técnicas. O usuário do iOS não, se 
tem algum aplicativo com problema a Apple tira do ar. Ele não deixa você baixar um 
aplicativo e se ele não rodar você reclama e... O Android não, existe essa 
possibilidade, dependendo do aparelho que você tiver, ele não vai rodar, ou vai rodar 
mal, já tem mais dificuldades técnicas do que o iOS, então dependendo do celular 
que ele tem ele já sabe que não vai rodar, tem a possibilidade dele baixar e ser uma 
porcaria, então agora tô usando Samsung pra testar bem esses... então você baixa 
coisa que não funciona e é isso aí, já tem essa cultura de não pagar. 

 
JC: E o Quanto bumbum! foi feito pros dois porque facilitou agora a adaptação, 

com esse Unity, é por isso. 
IM: É. 
 
JC: Acho que já te perguntei antes se existem interações que sejam só possíveis 

pra um ou outro e você disse que não. Talvez houvesse antes? 
IM: Não, não sei te dizer, acho que não. 
 
JC: Então os custos de produção estão indiferentes agora pra iOS ou pra Android. 
IM: Acho que são indiferentes, sim.  
 
JC: E você tem como estimar qual foi o custo de produção pro PGC e QB!? 
IM: Não. 
 
JC: Não tem ou nada a declarar? 
IM: Nada a declarar. É óbvio que eu sei muito bem, e sei até hoje quanto foi [risos], 

mas... 
 
JC: Mais ou menos de 30 mil? 
IM: Tá no número, talvez um pouco mais...  
 
JC: E aí você falou que foi um investimento próprio o PGC, e o QB! já teve algum 

outro tipo de investimento ou não? 
IM: É que o Quanto bumbum! teve essa questão da parceria, a gente teve um 

investimento que entrou como parceria. Então a programação não foi paga, a 
animação não foi paga... A gente viabilizou com trabalho. 

 
JC: E como é decidida a precificação pro usuário final? 
IM: Isso é um assunto superdifícil. A gente faz uma pesquisa de quanto está 

custando os produtos similares, a gente conversa com as lojas... 
 
JC: Existem pessoas com quem você pode conversar? Que ótimo, porque pra 

gente que tá de fora parece uma entidade... 
IM: Pra gente é quase uma entidade, também, é superdifícil... A Apple Store tem 

uns três editores no Brasil. O Google não sei quantas pessoas tem, mas eu tenho 
contato com uma pessoa só que fala com os desenvolvedores, conversa, explica 
quando vai lançar, combina, às vezes tenta conseguir uma promoção, uma 
divulgação... Então rola essa conversa com eles, essa pesquisa, aí a gente vê que tá 
tudo mais ou menos no mesmo preço. Não tem muita coisa saindo... E teste também, 
às vezes você coloca num preço, viu que não vai, testa, baixa, vai, dá uma testadinha. 
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JC: E por que no caso do Quanto bumbum!, que é pros dois sistemas, no iOS é 
mais caro do que no Android? 

IM: É o Android que é mais barato que o iOS [risos]. O preço é o que seria no iOS; 
a gente baixou no Android pra ver se aumentava a venda e continua vendendo muito 
pouco. Aumentou um pouco e a gente acabou deixando lá. O preço no Android 
destoava muito dos outros que tinha. 

 
JC: E o preço do iOS tava dentro do... 
IM: ... do que a gente tinha, isso.  
 
JC: É engraçado, porque quem tá de fora e olha não vê sentido técnico. 
IM: Não, não tem sentido técnico nenhum. Nem foi uma escolha minha. Mas foi o 

ponto de equilíbrio que a gente achou. A gente vende pouco nesse preço e mantém 
o outro no preço normal. 

 
JC: Uma decisão de mercado pra aumentar a venda no Android e continuar no 

padrão do iOS. 
IM: É.  
 
JC: Qual é a porcentagem que paga de vendas pra Google Play e da Apple Store? 
IM: 30.  
 
JC: As duas são iguais, 30%? 
IM: São. 
 
JC: Quantos profissionais diferentes foram necessários pra fazer cada app? De 

que especialidades? Teve que ter um animador, um isso, um aquilo... 
IM: Tem que ter um designer que vai fazer a interface, o programador, o animador, 

tem um músico que vai fazer a sonoplastia e as trilhas, tem o editor, o revisor de texto, 
tradutores de todos os idiomas que a gente fez... Acho que só. 

 
JC: Você acha que é muito diferente do impresso? 
IM: É muito diferente, é mais parecido com é uma produção audiovisual. Tanto em 

termos de valor quanto de equipe, porque programador nunca é só um, sempre tem 
uns dois que mexem com isso... Tem todo o caminho editorial, o autor, o tradutor, o 
ilustrador, aí entra o animador, o desenvolvedor, a pessoa que trata o som... 

 
JC: Desenvolvedor não é o designer de interface nem o programador? 
IM: Ele é o programador. Ah, tem a locução, então tem que ter locutores. 
 
JC: Ambos – eu falo ambos porque são os livros que eu estou estudando do Jabuti 

– passaram por atualizações de versão. Quando elas são necessárias, realmente? 
IM: Quando muda o sistema operacional geralmente a gente precisa atualizar. Não 

necessariamente e não toda vez, mas agora teve do que você mesma pegou que não 
tava gravando, então a gente sempre tem que dar alguma atualização. 

 
JC: Necessariamente vocês sempre têm que olhar pra ver se tá funcionando? 
IM: As atualizações maiores acontecem no começo, então geralmente a gente 

lança, e aí vai testando, testando, testando, aí descobre algum lugar que tá dando 
pau ou não funciona muito bem como a gente previa. Quer ver, por exemplo, quando 
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a gente lançou o Pequenos grandes contos, o do pinguim bem agasalhado, logo no 
começo tem aquela cena que você chama o veterinário, e inicialmente você chamava 
no microfone, e era o microfone que acionava. Só que o microfone, a ferramenta 
microfone, tem um delay que precisa pedir sua autorização pra usar, então ele 
entende que você quer usar, aí ele pede e aciona. Mesmo que você já tenha 
autorizado, esse pequeno delay entre ele entender que você quer usar o microfone e 
acionar, ele às vezes não funcionava e deixava as crianças impacientes. Você tinha 
que chamar e chamar de novo, ficava parecendo que era um erro nosso e era só esse 
delay da ferramenta.  

 
JC: Aí vocês trocaram a interação? 
IM: É, aí a gente colocou um botão. Mas a gente já tinha lançado. Porque quando 

você faz, você faz ele funcionar. Aí quando a gente testou a gente sabia que tinha 
esse delay, que tinha que esperar um pouquinho, mas uma coisa é você usar já 
sabendo que isso vai acontecer e outra é a pessoa não saber, então talvez pra um 
monte de gente isso incomoda, não funciona. Tinha outra coisa que não tinha setinhas 
pra ir pra frente, enfim, você vai testando como aquilo funciona, ainda mais quando 
você tá testando uma interface muito diferente do que você já fez. 

 
JC: E talvez, acho que o Pequenos grandes contos é o mais redundante no sentido 

da informação do que a pessoa tem que fazer. Porque tem o som - o áudio, mesmo 
quando você não está na narração, vem o áudio dizendo o que você tem que fazer, e 
tem por escrito, e ainda tem as bolinhas azuis. Por que as três opções ao mesmo 
tempo, tudo junto? 

IM: Porque quando a gente lançou sem essas opções as pessoas não entendiam. 
As bolinhas azuis foram coisas que a gente colocou bem mais pra frente, foram a 
última coisa que a gente colocou. As bolinhas azuis servem pra dizer onde tem 
interação. As pessoas não achavam. Se você não direcionar, gera uma angústia, né? 
Porque onde é que tá a interação aqui? E aí você não quer nem prestar atenção, você 
quer só... Você já sabe que tem, então aquilo é uma coisinha que diz “é aqui”, e se 
não tem em outro lugar, não tem interação. Então acho que acalmou um pouco as 
pessoas. 

 
JC: E você acha que hoje faria do mesmo jeito? Ou não, você acha que as pessoas 

já aprenderam como mexer? Assim, inteligência coletiva, digo, não especificamente 
desse. 

IM: Não sei... As bolinhas eu colocaria, eu coloquei nos outros. Mas eu acho que 
continuaria colocando, porque não é só “toque aqui”, tem por exemplo “esfregue o 
pinguim”. No começo a gente achava que não, a gente achava que a pessoa tinha 
que descobrir tudo, mas não sei se é uma postura muito amigável em relação ao 
usuário você querer que ele descubra, que ele seja tão inteligente que descubra tudo 
que você estava pensando quando criou aquilo. Então eu gosto de falar o que ele tem 
que fazer. 

 
JC: Voltando à questão das atualizações, existe algum contrato com prestadores 

de serviço pras atualizações dos apps, ou no caso são os próprios parceiros? “Vamos 
ficar atualizando até quando?” 

IM: O contrato prevê atualizações, no primeiro não previa, claro, com o primeiro a 
gente aprende, hoje quem atualiza é outro fornecedor, não o que fez. 
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JC: E essas atualizações, é uma coisa muito cara? 
IM: Depende do que você precisa fazer. 
 
JC: Então no contrato com o seu parceiro tem uma previsão de X anos. Mais ou 

menos quanto? 
IM: No mínimo dois. 
 
JC: No primeiro não tinha porque vocês estavam começando. Então em tese ele 

vai durar no mínimo dois anos. [pausa] Entrando na questão do mercado, queria 
perguntar se o foco são as crianças mais novas, mas... depende. Quantas vezes 
foram baixados Pequenos grandes contos e Quanto bumbum!? 

IM: Eu tô devendo relatório pra todo mundo! Não posso falar esses números, eu ia, 
mas não vou. 

 
JC: Mas eu tenho pistas. [Risos] Segundo a loja do sistema Android, Quanto 

bumbum! foi baixado mais de 100 vezes nos dispositivos daquele sistema. 
IM: Viu, Android não vende nada. 
 
JC: No sistema iOS a gente não tem informação. Mas esse número de downloads 

não é um número alto, se você for ver um livro impresso.  
IM: Não, por isso que eu falo, a gente só faz pro Android porque dá pra fazer, 

porque não vende.  
 
JC: Como é que você vê esses números como suficientes pra pagar o investimento, 

como é que viabiliza o modelo de negócio com esse problema? 
IM: O Android a gente nem considera assim, nesse sentido de pagar contas. Acho 

que é importante ter. Quando a gente não tinha, tinha essa crítica, por que é que é só 
pra Apple e tal, mas enfim, entra muito pouco né, sempre foi. O número do iOS é bem 
maior, ainda bem, senão não tinha sentido nenhum, não tinha feito nem o segundo. 

 
JC: Mas agora é como você falou, né, agora que está se pagando o Pequenos 

grandes contos. 2014, 15, 16, 17 e 18, quatro anos. Eu ia te perguntar também que a 
concorrência de visualização de livros na loja de apps é complicada, concorrendo com 
jogos e outras produções digitais. Não seria mais viável fazer interativos pra entrar 
em EPUB ou KF8 ou iBooks, pra entrar só com livros nas lojas de vendas? 

IM: São produtos diferentes, eu não sei o quanto eles são tão vendáveis assim. 
 
JC: Ganhar o Prêmio Jabuti refletiu em venda dos dois livros? Ou teve algum outro 

tipo de reflexo para a editora? 
IM: Ele gerou venda assim num mês, teve alguns picos. Tanto quando saiu o 

prêmio como quando saiu matéria sobre ele, dava uns picos de venda, a gente 
ganhou mais destaque dentro das lojas, a gente ganhou um pouco mais de 
credibilidade dentro das lojas, um pouco por conta da imprensa, também. 

 
JC: É mais o entorno do que o real em questão do mercado de venda, mesmo... 
IM: Ainda mais se você ganha credibilidade pra viabilizar outras coisas... Mas teve 

uns picos até consideráveis de venda, foi assim até maior do que eu imaginava, nos 
dias seguintes que saíram até que vendeu, acho que foram os melhores picos de 
venda que a gente teve, que as pessoas acham que é melhor quando é o destaque 
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dentro da loja, aí dependendo do destaque não gera tanto efeito, o prêmio gerou muito 
mais.  

 
JC: E existem outros concursos relevantes na área de app-books nacionais ou 

internacionais que você conheça? É o ComKids... ? 
IM: ComKids... ComKids vai rolar agora em agosto. É internacional. A gente foi 

finalista dele dois anos atrás com Pequenos grandes contos. Tem o Kidscreen, que a 
gente foi finalista, que é um prêmio grande da indústria de audiovisual. 

 
JC: Foram finalistas com o quê? 
IM: Com Marina. This is Betsy, em inglês. É uma feira de audiovisual infantil e 

juvenil. Acho que deve haver vários outros prêmios, não sou muito bem informada. 
 
JC: A categoria Infantil Digital do Jabuti durou só três anos, e nesse período caiu 

muito o número de inscritos, foram 38 no primeiro ano, embora recebessem inscritos 
que não tivessem sido feitos só no ano anterior, depois foi pra 16 em 2016 e pra seis 
em 2017. Como você vê essa queda e o próprio recuo do Prêmio Jabuti em relação 
aos livros digitais? 

IM: Eu acho que tem vários fatores, um deles é que as editoras estão mesmo 
produzindo menos digital, mas também é de que digital a gente tá falando, porque a 
categoria fala de infantil digital, mas dentro do digital tem os ebooks, tem os 
aplicativos, tem uma série de formatos. Um PDF pode ser chamado de livro digital, e 
não ter sentido nenhum ele concorrer com um aplicativo, que é todo desenvolvido, 
enfim. E não existia esses parâmetros no prêmio, então a maior parte da premiação 
de digital não foram aplicativos, como a gente faz. 

 
JC: Mas os vencedores foram, né? 
IM: Os vencedores foram, então você imagina você fazer um EPUB e botar pra 

concorrer lá, você sabe que aquilo não vai ganhar. 
 
JC: Você acha que as pessoas nem se inscreveram? 
IM: Elas nem se inscreveram. Mas tá concorrendo alhos com bugalhos, não tem 

muito a ver, agora bota infantil pra concorrer com juvenil, ou bota lá o digital pra 
concorrer com o impresso...144 

 
JC: Então, nisso tudo, como você vê esse mercado daqui pra frente? Quais são os 

desafios? 
IM: Do mercado digital, você diz? Eu acho que a gente tá indo por esse caminho 

de aliar o digital com outros produtos, eu acho que há muitos desafios. Tem essa 
questão da logística e da produção. A produção já melhorou porque você já consegue 
produzir as coisas com as plataformas, enfim, tem uma série de dificuldades de 
produção que já não existem mais. Por outro lado, as lojas ainda são uma barreira 
muito grande, então eu não enxergo esse mercado indo muito pra frente se as lojas 
não se remodelarem. 

 
 
 

                                                        
144  Referência às mudanças inseridas pelo Prêmio Jabuti em 2018, que integrou em uma única 
categoria os livros infantis e juvenis. 
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JC: Por quê? 
IM: Porque as lojas são repositórios muito ocultos, é muito difícil de achar lá, e 

como baixar, é como você estar numa livraria e em vez dos livros estarem em 
estantes, estão dentro de caixas fechadas sem rótulo. 

 
JC: E é mercado também, você pode pagar pra estar lá nos destaques? 
IM: Não. Seria até mais fácil. Não sei nem se eu posso dizer isso, mas é tudo mais 

complicado. Existem pessoas mas são poucas pessoas, aí você tem que ligar , 
explicar, pedir, isso depende de pessoas assim como as editoras dependem dos 
vendedores, das distribuidoras pra colocar os livros... 

 
JC: Só que é muito menor. 
IM: E essas dificuldades técnicas que eu te falei pra promover o livro também não 

ajudam. Essa questão dos códigos, que é muito difícil. Eu tô recebendo um monte de 
mensagens aqui da ComKids, “esses códigos não funcionam mais”... Só perderam a 
validade, mas como pode perder a validade se é 28 dias? Então acho que as lojas 
são grandes obstáculos, eu imagino que pra frente deva haver reformulações. 

 
JC: Você imagina o que seria ideal? 
IM: Seria um assunto bem mais longo... Acho que essas dificuldades que eu tô 

colocando serão as primeiras a ser solucionadas, ser mais fácil de promover, mais 
fácil de encontrar os livros, essa dependência dos dispositivos eu fico imaginando que 
no futuro também deva ser melhor trabalhada, essa coisa que só pode ver em 
dispositivo móvel, então essas razões técnicas de tecnologia acho que são 
problemas...  os primeiros que vão ser resolvidos, acho que são os maiores 
obstáculos no momento, assim como a questão da divulgação e lidar com os 
preconceitos. Também é uma dificuldade muito grande o fato de que se fala tão 
pouco, se ensina tão pouco, como lidar com o digital. Você acaba caindo numa coisa 
muito complicada que é os pais que usam o digital de uma maneira muito pouco 
proveitosa, porque têm muito pouca informação. Então se é muito difícil pra você ter 
acesso a informação, o que existe de legal nesse momento pra usar nos dispositivos 
móveis e você pesquisa isso e sabe o quanto é difícil de achar informação sobre isso, 
e as lojas sendo tão difíceis, você acaba caindo no problema do “bom, vou baixar o 
que aparece ali na home, no que aparece nos 10 mais vendidos”, porque você não 
pode nem adivinhar o que mais você pode achar ali dentro, a não ser que você tenha 
o nome de alguma coisa pra procurar. Então acaba que os pais usam o esquema do 
YouTube aqui, e aí tem acesso ao material que não é de mais qualidade, 
necessariamente. 

 
JC: E chegar nas escolas não seria uma opção? 
IM: É, então, seria uma opção, mas e aí, que escolas? Porque cada escola tem 

uma situação do ponto de vista de tecnologia. Você tem escolas no Brasil que nem 
internet têm.  

 
JC: O que eu venho percebendo é que está surgindo, e algumas parecem que até 

estão indo bem, são as bibliotecas digitais, que se está oferecendo pra escolas. Você 
contrata com a prefeitura, tipo Elefante Letrado, Árvore de Livros... Só que a maioria 
é quase PDFão, né, mas tem alguns interativos também... Então talvez seja um 
começo, o que você acha? 
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IM: Tem esse problema de especificações técnicas. Os meus aplicativos, por 
exemplo, não rodam em nada disso. 

 
JC: Porque no caso podem ser pra desktop e pra dispositivos móveis. Podem ser 

lidos nos dois. 
IM: É, é isso. A maior parte de PDFs, e qual a qualidade editorial disso, não se 

sabe. Acho que provavelmente devem ter coisas boas, mas já vi bastante coisa ruim, 
também, então acho meio complicado. É difícil falar isso do trabalho dos outros, mas 
não acho isso uma solução ainda bem resolvida, necessariamente. É uma boa ideia, 
mas acho que seria legal se viesse aliado a uma melhor curadoria editorial, ao uso de 
fato dos recursos digitais, de uma maneira pensada e propositada. 

 
JC: Aí entra na última parte, que são as discussões teóricas. Você acha que a 

questão da autoria no livro digital é diferente do que no livro físico, em função do 
número de pessoas e especialidades envolvidas? Quem pode ser considerado autor 
no livro digital? Ou é a mesma coisa? 

IM: Não, eu acho que é muito diferente. Agora, quando a gente foi receber o Prêmio 
Jabuti do Quanto bumbum!, fomos eu, a Cecília, que é a ilustradora e diretora de arte, 
e o Fernando e a Camila, os desenvolvedores. E na hora de inscrever, eu escrevi que 
era importante existir essas três partes, porque de fato eram três partes atuantes do 
livro. Então, teve quem ilustrou e fez as animações, teve quem escreveu o texto e 
teve quem desenvolveu toda a experiência. E essa parte dos desenvolvedores eles 
não reconhecem. E na verdade como que você não reconhece? Porque toda a 
experiência digital é essa parte, né? O resto, texto e ilustração, é o que tem no 
impresso. Os desenvolvedores, que são quem cria a interface, cria as interações, cria 
toda a navegação... 

 
JC: Então pode ser que futuramente a questão de autoria tenha que ter mais 

créditos na capa, digamos assim. 
IM: Acho que faz sentido, sim.  
 
JC: Um dos problemas que temos percebido é a evanescência dos livros digitais, 

eles “somem do ar”. Quem soltou o PUM saiu, mesmo alguns que venceram o Jabuti 
já saíram. 

IM: Mas os livros não saem, também, de catálogo...? 
 
JC: Ah, mas fica em alguma biblioteca, sempre tem físico. Você pode achar em 

algum lugar. Porque não foram atualizados, né? Você acha que esse problema vai ter 
solução em algum momento? Ou os livros digitais nasceram pra ser efêmeros, 
mesmo? 

IM: Eu espero que não, porque acho que quando essas questões técnicas que 
mencionei forem mais bem resolvidas, não tem por que, né. Acho que ainda tudo é 
muito começo, todas essas alterações de tecnologia que acabam com as anteriores, 
tem essa raiz desse sistema tão dependente das lojas, tão dependente de um sistema 
operacional que muda todo ano, tudo isso me parece muito característico de uma 
coisa que ainda tá no começo. Que depois deve-se chegar numa coisa que você deve 
estabilizar. Não faz sentido isso sumir, né. 

 
JC: Uma outra questão é que nos livros tradicionais, pressupõe-se um vazio 

constitutivo, que é o leitor que vai dar significado pra aquilo que ele tá lendo, ou vendo, 
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no caso de ilustração. O livro se completa com o leitor. Você acha que no livro 
interativo há espaço efetivo para a imaginação do leitor, pra “completar”, criar 
sentidos, uma vez que “mostra” multimidiaticamente tão mais? 

IM: Acho, acho que tem sim. Depende do livro, claro, mas acho que o livro digital 
pode mostrar muita coisa mas pode provocar outras, também. Acho que pode trazer 
uma informação, provocar alguma coisa com som; o som não precisa ser 
necessariamente o que a criança teria imaginado, ele pode ser o provocador de uma 
outra imaginação. Assim como aquele movimento também pode ser um provocador 
de imaginação. Não acho que ele responde a tudo, porque senão não seria um livro, 
seria outra coisa, acho que ele ilustra e traz informações e trechos da narrativa que 
vão ser complementados. 

 
JC: A gente conversou sobre isso, mas pra dar uma arrematada, você acha que a 

necessidade da posse ou acesso a um dispositivo de leitura (um device próprio, um 
iPad, um tablet, um smartphone) atrapalha a disseminação dos livros digitais 
interativos para crianças no Brasil? O que, na sua opinião, está sendo feito ou deveria 
ser feito para fomentar esse tipo de produção e sua leitura? 

IM: Sem dúvida nenhuma é um limitador. A gente vive num país em que a maioria 
das pessoas está abaixo da linha da pobreza. Pensar nisso, a gente tá falando de 
uma minoria extrema que tem acesso aos dispositivos e isso é algo que a gente não 
pode esquecer. Mas acho que isso faz parte da caraterística e acho que isso deve 
mudar naturalmente com os aparelhos ficando cada vez mais baratos. Hoje em dia 
se tem muito mais celular do que se tinha cinco anos atrás, do que tinha dez anos 
atrás. Acho que isso vai resolver naturalmente. 

 
JC: E pra fomentar esse mercado da produção do digital interativo, que a gente vê 

que ainda é muito incipiente? Principalmente esses mais bem elaborados, com uma 
tecnologia mais avançada? Você acha que tem alguma coisa que possa ser feita pra 
fomentar esse tipo de produção? E a leitura também, porque no outro ponto tem que 
ter consumo também. 

IM: Sim. Nossa, uma série de coisas, mas de imediato eu acho que essa questão 
da divulgação... esse silêncio da mídia é uma coisa que atrapalha muito o mercado... 
você divulgar ajuda as duas pontas, ajuda quem produz e ajuda quem consome, isso 
era uma coisa que ajudaria muito. Nos países que têm esses veículos que analisam 
os aplicativos, os livros digitais, o mercado já é muito maior, você tem, sei lá, um 
commom sense da vida. Nos Estados Unidos, que analisa isso, que ajuda os 
professores, os pais e professores que consomem, como que você vai utilizar isso... 
isso de imediato seria uma coisa mais prática, mais fácil de se fazer. 

 
JC: O que ganha a tecnologia e o que ganha a literatura com os livros digitais? 

Porque o digital tem que ganhar nas duas pontas, né, então como é que você 
analisaria isso? 

IM: Do ponto de vista da tecnologia, os livros são muito simples, ganha só do ponto 
de vista lúdico. E a literatura ganha com a questão da leitura multimodal, ganha com 
letramento digital, que é um questão que as crianças vão enfrentar, ela ganha com o 
empoderamento do leitor, que participa da história ativamente, de uma maneira que 
não necessariamente no livro impresso acontece, ela ganha com a sensação que a 
gente tem, porque na verdade isso tá tudo começando, é virtualmente possível você 
fazer qualquer coisa, e acho que a literatura ganha disso, dessa possibilidade de ter 
um horizonte aberto, “vai, o que você quiser”, imagina que num extremo isso é 
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possível, você pode contar a história desse jeito. Acho que literatura ganha quando 
você abre mais possibilidades. 
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APÊNDICE M - ENTREVISTA DE SAMIRA ALMEIDA, COFUNDADORA E 
DIRETORA-EXECUTIVA DA STORYMAX 145 

 
Entrevista presencial concedida a Jaqueline Conte, em 23 de junho de 2018, na sede 
da StoryMax, em São Paulo, gravada em áudio e transcrita na íntegra, com 
autorização para uso das informações nesta dissertação e eventuais outras 
produções e atividades acadêmicas, bem como para utilização da íntegra como 
apêndice desta dissertação. 

 
Jaqueline Conte (JC): Primeiro eu queria que você me contasse da StoryMax: 

quando foi criada, quem são os proprietários, qual o modelo de negócio, que produtos 
e serviços vocês oferecem, e também se produzem e-books que não sejam apps. 

 
Samira Almeida (SA): Essa história é longa, vou tentar encurtar o máximo possível. 

Bom, eu sempre fui editora; minha primeira formação é de jornalista, minha segunda 
é de educadora, e eu sempre trabalhei como editora de revistas e de livros. E aí, num 
determinado momento, eu não estava feliz fazendo o que eu estava fazendo, e eu 
posso dizer que estava fazendo coisas que todo mundo achava legal, sabe aquela 
coisa assim, “O Diabo Veste Prada”? As pessoas matariam pra estar onde você está, 
exatamente isso. Mas aquilo não me realizava, não era o estilo de vida que eu estava 
a fim de viver. E eu queria muito voltar pra academia, eu sempre gostei muito de 
pesquisa, já tive uma bolsa da FAPESP, sempre na área de arte, e a área que eu 
trabalhava também era arte, design e arquitetura. Só que não tinha nada no que eu 
fazia que eu considerava interessante o suficiente pra pesquisar. Quando você vai 
pesquisar uma coisa, você tem que gostar muito, senão vai ficar com ódio. [risos] 
Então eu queria voltar, mas não tinha nada que me fizesse voltar. Eu sou casada com 
um designer e ilustrador de livros infantis, e ele estava num momento parecido com 
esse. A gente sempre teve rotinas de vida muito diferentes, porque ele é superartista 
e eu era uma pessoa da indústria e da mídia em geral, e a gente começou muito a ter 
essa discussão em casa, que o nosso estilo era muito diferente, eu achava que o dele 
era muito mais legal que o meu, só que era o meu que pagava as contas... Enfim, 
tinha N questões, e aí num determinado momento a gente decidiu fazer uma aposta 
juntos. E foi uma decisão bem difícil porque não envolveu só o nosso lado profissional. 
Aí a gente começou a fazer alguns testes e eu fui estudar, voltei pra USP, fui estudar 
educação, entender coisas... E a gente fez um teste. Uma hora eu sentei com ele – 
ele que me convenceu – e perguntei: “E aí, o que é que você vai querer fazer? ”, aí 
ele me explicou. A gente procurou muito apoio, muita gente que a gente achava que 
sabia fazer essas coisas, e a gente ouviu de muita gente que não era possível fazer, 
essas questões de tecnologia, você deve ter encontrado um monte na sua própria 
pesquisa. As pessoas não sabem explicar por que sim ou por que não, só sabem que 
“porque sim” e “porque não”. Então, muita gente dizia que não dava pra fazer, 
desenganou; e a gente “não, vai dar certo, vai dar certo”. E o Nando – além de ser 
diretor de arte e ilustrador, a primeira formação dele foi ensino médio-técnico em 
eletrônica – é um cara que adora tecnologia, sempre foi. Acho inclusive que foi até 
por isso que os trabalhos mais bacanas que ele teve na vida de pessoa física dele foi 

                                                        
145 Entrevista presencial concedida a Jaqueline Conte, em 23 de junho de 2018, na sede da StoryMax, 
em São Paulo, gravada em áudio e transcrita na íntegra, com autorização para uso das informações 
nesta dissertação e eventuais outras produções e atividades acadêmicas, bem como para utilização da 
íntegra como apêndice desta dissertação. 
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por causa disso, porque ele é um cara que é artista, mas que conseguia pensar com 
tecnologia, então ele fazia muito essa ponte. E acho que foi isso que possibilitou a 
gente pensar nesse tipo de produto, nesse tipo de coisa que a gente faz hoje. E aí, 
bom, a gente sentou e fez o primeiro teste – tô falando de maio, junho de 2012, talvez 
um pouquinho antes – um pilotinho, e a gente achou que a gente ia prestar serviço 
pra editora... 

 
JC: Vocês já tinham feito a empresa ou não? 
SA: A nossa empresa é muito anterior a isso. Já tive duas empresas com o Nando, 

essa é a terceira – antes de casar com ele, inclusive já éramos sócios. E essa terceira 
foi aberta porque em jornalismo, quando você ganha mais que o piso, você precisa 
ter nota fiscal, e design também. Então a gente tinha essa empresa para isso. 

 
Daí a gente achava que ia fazer isso pras editoras, aí a gente pegou esse primeiro 

protótipo que a gente tinha e foi participar daquele congresso de livro digital, que acho 
que foi o primeiro que teve no Brasil, não sei se você já estava interessada por isso, 
era um negócio que custava tipo mil reais por pessoa, pra entrar. E tive muita sorte, 
uma amiga me deu duas entradas, e ela trabalhava numa empresa que acho que era 
patrocinadora, não sei, tinha alguma coisa que ela ganhou e ela não ia, e ela sabia o 
que era que eu estava fazendo. 

 
JC: Em 2012, ainda? 
SA: 2012. Enfim, a gente já prestava serviço pra editoras, eu como editora, mais 

na área de revistas, ainda tinha pouca coisa de livros, eu fazia livro pra adultos em 
editora. Só tenho um infantil, que eu mesma escrevi quando trabalhei numa editora 
de livros. De papel, né, porque agora eu tenho vários infantis digitais [risos]. O Nando 
já fazia projeto gráfico e ilustração de livro pra editora, que aí você pega o livro do 
autor, vem só o escrito, e você passa a trabalhar em cima disso e manda pra gráfica. 
Então a gente já fazia isso e falava, “ah, vai ser igual, a gente vai pegar esses projetos 
que tão em papel e vai digitalizar de um jeito muito mais legal e vai ser incrível e vai 
dar certo”. Nesse congresso a gente conversou com algumas pessoas, várias 
pessoas disseram que era incrível, que era legal, que queriam... Beleza. Aí a gente 
saiu, marcou algumas reuniões e tal. E aí a gente ia pras reuniões e as pessoas 
falavam assim, tipo “ah, entendi! Então faça e traga aqui, se a gente gostar a gente 
publica”. Acharam que a gente estava propondo um original, como autor... não uma 
parceria.  

A gente ouviu esse tipo de coisa: ou era uma coisa, tipo, tratavam a gente como 
autor, tipo “Ah, que legal, traz aqui que a gente pensa se quer ou não”, sendo que na 
verdade a gente estava se colocando como prestador de serviço, não como autor, era 
uma coisa diferente; ou era uma coisa que eles falam: “Ah, então você faz e quando 
estiver mais barato você volta”. Ou seja, nas entrelinhas, qual foi a resposta que eles 
me deram: faça e mostre que é possível fazer. Então rolou um pouco isso, era uma 
época em que o Governo estava falando em pedir livros com mais interatividade, 
coisas e tal, aí depois não pediu, foi meio morrendo a coisa... Mas aí a gente sentou, 
desenhou um cronograma e fez o Frankie for Kids, que é o primeiro, que foi lançado 
em outubro de 2012. Demorou três meses pra ficar pronto.  

 
JC: Foi rápido, até. 
SA: É... Numa editora de revista você tira uma revista de 64 páginas por mês. Então 

eu estava nessa pegada há muitos anos. E daí a gente fez, eu escrevi; eu nunca tinha 
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escrito uma coisa assim... Então foi bem tenso nesse quesito. Mas eu sentei, escrevi, 
um amigo fez a tradução, um amigo nosso de faculdade, e o Nando ilustrou e 
programou. E ele tinha feito, nessa coisa de começar a buscar... “Então tá, vamos nos 
preparar pra fazer uma coisa diferente? ”, ele tinha voltado pra estudar programação, 
tinha feito um curso, e o professor dele desse curso acompanhou a gente nessa 
produção. O Nando foi fazendo e mostrando, aprendendo e compartilhando com ele. 
Aí beleza, publicamos, ainda tava na coisa do tipo: “Beleza, eles tão interessados, 
eles só querem ver que funciona”. Aí eu fiz um planejamento de comunicação, nunca 
tinha feito isso também, porque eu era o outro lado do balcão, certo, o lado que não 
gostava de receber follow. Isso em 2012, hoje já não tá mais assim o mercado, né?! 
Mas naquela época eu trabalhava com uma revista de luxo, eu era a editora-chefe, 
então eu aprendi a ter uma postura muito diferente. E sofri um bocado pra fazer isso, 
porque eu achava que eu tava incomodando quando eu ligava na redação... Bom, aí 
a gente voltou, eu fiz um pouco de comunicação, telefonei pras pessoas quase 
morrendo (eu tô contando muito detalhadamente, mas segura lá). Fim de 2012, aí de 
2012 até o fim de 2013, eu acho que foi... Hoje em dia não posso mais dizer que foi o 
ano mais difícil da StoryMax, mas foi um ano bem difícil, talvez o segundo ano mais 
difícil, porque foi o ano que a gente descobriu que não ia ser com editora. Porque 
primeiro eu fiz uma comunicação porque eu queria que eles soubessem que isso 
existia antes de chegar lá. Pra não chegar falando de uma coisa que as pessoas 
nunca viram. Aí depois passei a mão no telefone e fui ligando pra tudo que é editora 
tentando marcar reunião, mandando material... E aí sim é essa história que eu te falei 
do Governo, que era uma coisa que ia rolar, mas não rolou. Aí não aconteceu com 
editora, foi difícil, pra mim, pessoalmente, foi um momento muito difícil porque eu saí 
de um estilo de vida de altíssimo luxo pra um estilo de vida empreendedor que tava 
patinando, entendeu? Então foi bem difícil, pessoalmente falando, inclusive. Quando 
foi... acho que foi setembro ou outubro de 2013, a gente participou de um festival 
muito legal que tem aqui, inclusive você precisa vir, vai ter de novo, o ComKids. 

 
JC: Esse é mais pra audiovisual, também, não é? 
SA: Sim, mas agora vai ter muita coisa de app. Eles também foram mudando 

porque perceberam uma tendência. 
 
JC: Quando vai ser? 
SA: Anota pra me perguntar porque eu tenho todo o material. E daí a gente 

participou porque aí a gente começou a ficar esperto com possibilidades. A minha 
cabeça, até hoje é um pouco isso, era oportunidade de divulgação. Porque eu já tinha 
sacado que “ok, editora não vai ser, então eu preciso conseguir aparecer pra que as 
pessoas saibam que isso existe, pra que isso venda ou que as pessoas se interessem 
de alguma forma”. E realmente, a gente teve muita mídia, a gente saiu em tudo que 
era negócio legal, em revistas grandes, portais enormes, foi bastante cobertura. Eu 
fiquei surpresa, eu não imaginava. 

 
JC: Com o Frankie for Kids? 
SA: Com o Frankie for Kids. Aí foi por causa disso que a gente foi pro ComKids. 

“Ah, vamos’, é uma oportunidade, de repente a gente conhece alguém e tal”, e tinha 
uma competição e a gente se inscreveu, “ah, vamos’”. E aí a gente chegou lá, a gente 
era finalista da competição... e aí a gente ganhou [risos]. Totalmente inesperado! Uma 
coisa que foi muito legal, nesse prêmio você faz uma defesa oral. E foi a primeira vez 
que eu fiz uma defesa daquilo, eu não tava nem preparada pra fazer, foi muito louco. 
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E eu lembro que uma coisa que foi muito marcante pra minha história pessoal foi que, 
quando eu fiz a minha defesa, eu fiquei superfeliz porque “eu tô tendo oportunidade 
de mostrar uma coisa que a gente tá só começando pra pessoas na indústria do 
audiovisual”. Porque as pessoas do livro não quiseram ver. E tipo, eu me lembro de 
ter falado isso, e eu sofri bastante tempo com isso, uma coisa tipo, eu vim disso, eu 
escolhi – a minha primeira formação, como eu te disse, é jornalismo - e eu escolhi 
isso porque eu sempre fui muito leitora e eu queria fazer coisas pra que as pessoas 
lessem... Isso fez parte de toda a minha história de vida, sabe, aí quando você faz 
uma coisa que é um esforço hercúleo, os “seus colegas” fingem que não é com eles... 
e a indústria não avança. Isso tava doendo muito em mim, eu lembro disso. E aí, bom, 
a gente ganhou, é um prêmio internacional, então foi bastante bom pra gente. E aí 
uma coisa que a gente acertou na sorte foi, quando a gente foi fazer o Frankie a gente 
falou “ó, a gente tá testando um negócio que é novo”. Era um negócio que tinha 
acabado de chegar, o iPad tinha acabado de chegar no Brasil e nós ganhamos um 
logo que chegou, então tudo começou juntinho. 

 
JC: O Frankie for Kids foi desenvolvido pra qual plataforma? 
SA: Pras duas e em duas línguas. Mas foi uma coisa assim, “já que eu tô fazendo, 

vamos fazer em inglês também? Vai que”. Não foi uma coisa superpensada. Foi um 
“já que”. E daí ele começou a vender. Um pouco antes, talvez, isso eu não sei precisar 
muito pra você. Eu gosto de dizer que foi por causa do prêmio, não tenho certeza 
absoluta de que foi. Mas o fato é que, quando chegou no fim de 2013, com todo o 
esforço de mídia que a gente tinha feito, tive N desafios no meio do caminho, tive 
problemas com a primeira tradução... N desafios. Ele começou a vender, e eu pensei 
“cara, isso tá vendendo”. Não só a gente ganhou um prêmio como ele tá vendendo, 
que interessante! E aí a gente ganhou mais um, que chama Hipertexto de Tecnologias 
na Educação, que hoje tá um pouco diferente esse prêmio, com coisas feitas por 
estudantes. Mas no ano que a gente foi não era assim... era de coisas para a sala de 
aula, para a educação. 

 
JC: Esse é nacional? 
SA: Esse é nacional, é da UFPE, que eles juntam a faculdade de letras, educação 

e a faculdade de tecnologia e fazem um congresso juntos pra tecnologia na educação, 
e aí o prêmio é participar do congresso e receber um certificado no congresso. Davam 
o dinheiro pra ficar no hotel e participar do congresso. Sensacional, no Recife! [risos] 
Eu me lembro, foi novembro. E aí a gente, poxa, vinha de um ano superdifícil, 
profissionalmente e pessoalmente, e aí a gente falou “meu, vamos!’. A gente vai, 
aproveita e estica, fica o feriado, vai dar tudo certo, tudo bem”. E aí quando eu cheguei 
lá, jornalista né, você não vai pra nenhum lugar sem antes passar a mão em três 
telefones e ligar pra saber se você conhece alguém, se tem alguma coisa que você 
tem que ver na cidade, e eu tinha feito isso, e quando eu cheguei lá eu já cheguei 
com algumas coisas que eu ia fazer. Então, tava tendo uma festa literária, a gente 
participou da festa literária – aí sim, com uma apresentação do nosso produto. Aí já 
era outra coisa, “vamo, vamo lá e tal”. E eu fui conhecer e fui recebida no Porto Digital. 
Porque eu cobria arquitetura, design e arte e o Projeto Porto é um projeto também de 
revitalização arquitetônica – então eu fui muito bem recebida, foi maravilhoso, porque 
aí eu cheguei ali e falei “caraca, isso é economia criativa, existe! Existem 
aceleradores, existe startup, existe dinheiro... meu, dá pra fazer, vamos fazer! ”.  
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JC: Aí que vocês viraram o que vocês definem como startup. 
SA: Na verdade em [20]14. Isso é [20]13 ainda, finzinho de [20]13. Mas aí foi 

“cara... legal! ”, porque eu tava sofrendo, eu tava usando só as minhas economias e 
vendo aquilo indo embora, era uma situação difícil, a casal, né, a dois, e aí olhei e 
falei “hum... interessante, gostei, vamos investigar isso”. Aí a gente tinha... aí eu tinha 
me inscrito num negócio que se tornou a primeira mostra de startups dentro da 
Campus Party, que é aquele evento de tecnologia... 

 
JC: Aqui em São Paulo. 
SA: E eu tinha me inscrito, teve uma seleção e a gente foi selecionado. E aí essa 

história é a última que eu vou contar tão detalhadamente, depois eu pulo. Aí se você 
quiser saber detalhes da empresa, você pergunta, que eu acho que não vai ser tão 
relevante na sua pesquisa. A gente voltou do Recife, feliz e tal, aí eu falei “beleza, 
vamos fazer, vamos selecionar outro texto”. Aí eu abri uma pasta, comecei a 
selecionar coisas, e tinha lá cinco opções de coisas, de tamanhos diferentes, de 
estilos diferentes. Então tá, vamos sair de férias, porque agora já chegou Natal, Ano 
Novo, Ano Novo fica muito difícil, quando a gente voltar a gente pensa nisso. A gente 
voltou no dia 6 de janeiro. Isso, no dia 6 de janeiro eu recebi o e-mail dizendo que a 
gente tinha sido selecionado pra Campus Party. Eu disse “eu não posso chegar na 
Campus Party com o Frankie for Kids, eu preciso de uma empresa!”. E assim nasceu 
a Via Láctea. [risos] Entendeu? 

 
JC: Pra participar da Campus Party. 
SA: É. Assim, pra ser um produto mesmo, mas pra fazer de nós uma empresa, 

assim, pra quem olha de fora. Senão iam me chamar de Frankie for Kids, o nome de 
um produto.  

 
JC: Aí que vocês viraram a StoryMax. 
SA: Ainda não. Tinha outro nome. Até então eu tava usando nome do CNPJ com 

uma pequena adaptação, eu criei uma versãozinha pra digital dele. Daí na Campus 
Party eu conheci um programa, que é um programa de aceleração. Uma política 
pública do estado de Minas Gerais. Um programa de aceleração pra startups. Eles 
tavam fazendo uma ação e eles tavam indo em algumas empresas, chegavam, 
perguntavam – porque é tipo uma feirinha, sabe? – e depois falavam “então, vocês 
conhecem tal programa?”, “não, então pega esse cartão, entra aqui”, “acho que você 
tá no momento”, acho que eles não falavam pra todo mundo, não sei. E aí eu me 
inscrevi, era um negócio que tinha tipo 80 perguntas, tinha que pedir três cartas de 
recomendação, era um negócio supercansativo de fazer... a feira ia de segunda a 
sexta e o prazo terminava domingo. Foi uma loucura. Muita gente desistiu, a gente 
conversou com outras pessoas que estavam tentando fazer e muita gente desistiu. E 
a gente fez. E a gente entrou. Aí, sim, nasceu o nome StoryMax. Então foi em agosto 
de 2014 que eu falo que era virou uma empresa, mesmo a gente já tendo CNPJ e 
trabalhando com ele há tanto tempo, testando coisas, experimentando mercado e 
tudo o mais, desde outubro de 2012 ou um pouco antes. 

 
JC: Tá. Se você tivesse que definir numa frase o que é a StoryMax e que tipo de 

serviço a StoryMax proporciona? 
SA: A StoryMax é uma publicadora de livros digitais interativos em formato de apps, 

e a nossa missão é transformar a leitura em uma atividade mais atraente e mais 
envolvente para crianças e jovens do mundo inteiro. 
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JC: Essas [perguntas] aqui já foram... Você já tinha experiência no mercado 

editorial, mas não de livros pra criança... 
SA: Tinha feito um livro para crianças, convencional, em editora convencional. Ah, 

tem uma coisa importante! Quando eu fui pra Minas, no mesmo mês que eu fui pra 
Minas eu entrei na pós-graduação aqui. Então eu passava a semana lá e o fim de 
semana aqui – eu tinha aula sexta, sábado, e aí eu voltava. Foi bem maluco. 

 
JC: A pós foi em Educação? 
SA: Educomunicação, que estuda as relações em mídia, tecnologia e espaços 

educativos, tem tudo a ver. Foi superimportante, porque no fim das contas eu acho 
que isso é uma das coisas que me diferencia mais hoje. Porque eu cresci como 
empreendedora, eu aprendi a fazer disso um negócio, ao mesmo tempo em que eu 
aprendi o que é educação, qual a importância da leitura, onde leitura e educação têm 
a ver e onde não têm a ver e onde a gente não deve mexer... sabe, coisas assim? 
Que discursos eu tenho que usar, quais são os problemas de verdade da sala de aula, 
esse tipo de coisa veio junto, tá na mesma medida. E isso faz muita diferença pra 
mim. Nesse período eu me tornei mediadora de leitura numa escola pública também, 
faço isso até hoje, é uma delícia! Então isso tudo me fez uma empreendedora, uma 
mediadora e uma educadora... me deu experiência e contato com crianças, 
professores e pais. 

 
JC: Então, no total, são quantos interativos publicados? 
SA: Agora, dia 14, lança o décimo. 146 
 
JC: Nossa, já?! 
SA: E a minha pesquisa de conclusão da pós é justamente sobre livros digitais 

interativos, inovação em literatura infantojuvenil do ponto de vista de produção. Quem 
faz, por que faz, e quem não faz, por que não faz.  

 
JC: Pois é, você não me mandou ainda, eu quero ler. 
SA: Não sabia que eu tinha te prometido, eu te mandei uns pedaços aquele dia, 

podia ter te mandado tudo, então. 
 
JC: Pois é. E então vocês trabalham, pelo menos até então, prioritariamente com 

clássicos. Por que essa opção, ou isso deve continuar...? 
SA: Não, não deve continuar, a gente já tem outras coisas... Eu já te falei, né? A 

gente já tem algumas coisas pra sair agora no segundo semestre. Bom, nesse que 
vai sair dia 14 já tem coisas que não são, que são originais, e daqui pra frente a gente 
vai ter outros originais. Mas a gente não vai abandonar os clássicos, também. Por que 
a escolha deles? Tem várias razões, vários campos diferentes. A razão literária é que 
o clássico é aquele que começou a dizer e não parou de dizer nunca mais, até hoje 
ele é relevante, isso é importante. É aquele que fala da humanidade e que fala sobre 
temas que interessam pra pais e filhos... Então a gente trabalha muito essa questão 
de manter o ser humano, humano. Eu vivi muito isso, já me peguei várias vezes – 
agora passou, mas já teve uma época em que eu falava “nossa, como é difícil” - olha 
como a gente vai aprendendo! – “como é difícil trabalhar com tecnologia. Quando 
                                                        
146 O app Inventeca!, disponibilizado nas lojas digitais no dia 15 de julho e lançado oficialmente em 22 
de julho de 2018. O projeto recebeu apoio do edital App pra Cultura, do Governo Federal (Secretaria 
do Audiovisual, Ministério da Cultura).  
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você aprende uma coisa, ela muda”. Mas hoje eu sei que só acha isso quem não 
entende, porque a verdade é que a vida está assim, todos os campos estão assim. 
Então quando a gente acha que a gente aprendeu a fazer alguma coisa, seja uma 
profissão, seja uma coisa na cozinha, vai mudar – o micro-ondas vai ser de outro jeito, 
você não vai usar mais. O jornalismo vai ser de outro jeito, você não vai usar mais. 
Entendeu? E aí quando eu fui me dando conta de que isso na verdade é a tônica do 
nosso mundo, isso entrou dentro da nossa missão, sabe? O mundo tá mudando pra 
caramba, a gente faz tudo de um jeito diferente hoje, comparando com pouco tempo 
atrás, e vai continuar mudando muito mais rápido. O que não vai mudar é a nossa 
essência, a gente de verdade. É o amor, o ódio, a traição, é o romance, é a 
necessidade de vingança, isso não vai mudar. E se a gente não lidar com isso sempre, 
não pensar sobre isso, não viver isso, seja na vida de fato, seja em experiências, 
como a leitura por exemplo... a gente vai perdendo a nossa capacidade de empatia, 
de reflexão... Então esta também é uma das razões do clássico. Mas tem outras, tipo: 
estar vendendo um produto que é altamente inovador, que muita gente não conhece, 
e que por não conhecer muita gente tem medo. Então por que você vai contar uma 
história que as pessoas não sabem se é boa? Então escolha uma coisa que os pais 
já sabem, que os pais querem passar pros filhos. Então, tem todos os caminhos. 
Esses são alguns. 

 
JC: E vocês estão em quantos na StoryMax hoje? Qual é a tua equipe interna? 
SA: Fixos aqui nós somos cinco, e aí tem épocas de eu rodar até mais quinze.  
 
JC: Nossa... Fica, então, com até mais quinze contratados.  
SA: É, depende um pouco do tamanho dos projetos que a gente roda. 
 
JC: E esses cinco têm que formação, no que que eles atuam especificamente? Não 

formação, mas dentro da expertise que é necessária. 
SA: É, exatamente, era isso que eu ia dizer. A formação acho que é a coisa – óbvio, 

tem uma importância, porque é o nosso viés, é a maneira como cada um olha pras 
coisas, mas não é o mais importante. Na verdade, veja, a gente só conseguiu fazer 
as coisas que a gente faz e acho que muita gente hoje em dia só tá conseguindo 
realizar as suas profissões quando elas passam esses limites do “o que que um 
mecânico faz”, “o que que...”, por exemplo, só pra você saber. Mas, pra você saber, 
a gente tem eu e o Nando, que acho que não precisa eu te dizer, eu tenho uma pessoa 
em comunicação e marketing, uma pessoa em arte e uma pessoa em 
desenvolvimento. Esse é o nosso time fixo. Aí eu costumo dizer que eu sou da porta 
pra fora e o Nando da porta pra dentro. Então eu vou pra reunião, eu fecho contrato, 
e eu desenho os projetos editoriais, eu sou a diretora de produção editorial, eu 
também desenho os projetos, edito ou coordeno, monto os cronogramas... Ele dá 
conta dos cronogramas com o time, ele cuida do ambiente aqui dentro, a gente tem... 
Então, uma parte da história que eu não contei, depois você me pergunta se achar 
relevante, é que a gente se construiu como uma startup. Porque a gente gosta desse 
ambiente colaborativo, onde pessoas de áreas absolutamente diferentes somam... 

 
JC: Mas você continua se considerando uma startup. Ou não? 
SA: Quando é importante falar que sim, eu falo que sim, senão, não... o nome não 

importa tanto. O que eu quero é que as pessoas não se apeguem às suas cadeiras e 
nem aos modelos de trabalho. E a comunidade de startups é sensacional, é um 
ambiente totalmente diferente e colaborativo, é onde eu encontro muito apoio. 
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JC: É, uma pergunta era qual é o teu modelo de negócio. O que você diria hoje? 
SA: Eu tenho dois modelos hoje e vou sair com um terceiro agora, estou 

experimentando coisas. Eu tenho um modelo mais parecido com o de uma editora 
convencional, que é escolher um texto e fazer a preparação editorial, publicar e 
vender. Eu tenho um modelo pra impacto social. Então eu trabalho com empresas pra 
publicar grandes histórias que toquem assuntos que sejam relevantes, e o que eu 
estou entregando pra essas empresas é impacto social com leitura. O livro é de graça 
pro leitor.  

 
JC: E você pode falar as empresas, por exemplo? 
SA: Hoje eu tenho uma bem grande comigo... Ah, você conhece, é a Novozymes, 

lá do Sul. E os outros ainda estão em projeto, não posso falar. E agora eu vou sair 
com um terceiro, eu acho que eu já te contei sobre isso, que a gente tá fazendo uma 
banca de livros de imagens. Provavelmente, isso ainda é muito novo e tem coisas que 
não posso falar, outras que não sei mesmo.  

 
JC: Por que você chama de banca? Por que vão ser vários? 
SA: Sim. Isso ainda é muito novo, isso é um negócio que tá no tubo de ensaio, eu 

tô fazendo reuniões pra entender pra quem isso vai interessar, como é que vai ser, 
quanto vai custar... Não tenho essas informações ainda, e isso é um jeito comum de 
startups pra construir um negócio, não é tipo planejar 50 mil coisas e depois começar 
a fazer, é ir fazendo e ir testando... Por isso que eu falo, eu gosto de ser assim, acho 
que ser assim é muito relevante.  

 
JC: E vocês terceirizam, sim, em alguns momentos... 
SA: Eu terceirizo tradução, revisão, coisas desse tipo. Produção editorial, arte e 

tecnologia, nunca. Conteúdo extra, eu geralmente contrato jornalista ou educador... É 
difícil, viu? É muito estranho. Eu tenho muitos amigos que são competentíssimos e 
que tão ferrados por causa do que aconteceu no mercado, muitos dos quais eu tô 
tentando recolocar... 

 
JC: Você tá falando de ilustrador, de jornalistas...? 
SA: Todo mundo da indústria de comunicação e mídia, de quem faz som a quem 

faz texto. Eu sempre fui uma pessoa que gosta de conectar outras. As pessoas diziam 
“você tá precisando de trabalho? Fala com a Samira que ela arruma pra você”, porque 
eu gosto de fazer isso, de ouvir alguma coisa e dizer “hum, isso tem a cara do fulano”. 
Eu gosto. E eu continuo fazendo isso com algumas pessoas, e hoje eu tô muito num 
esforço de tentar fazer essas pessoas frequentarem alguns ambientes e conhecerem 
alguns conceitos pra então conseguir se recolocar. O que mais acontece é a gente 
contratar pessoas que não querem experimentar processos novos, ou que querem 
cobrar muito caro... 

 
JC: Porque estão acostumados a um mercado que não existe mais. 
SA: Eu sei, porque eu já passei por isso, eu passei de editora-chefe de um negócio 

gigantesco pra ser diretora da StoryMax. Então eu consigo entender, eu tenho 
algumas pessoas que eu falo “meu sonho é trazer você pra trabalhar comigo”, mas 
eu não tenho coragem nem de fazer uma proposta, porque eu sei que a minha 
proposta pode até te ofender. Então é bem desafiador encontrar as pessoas certas e 
ultimamente eu tenho inclusive ido por outros caminhos. Eu tenho procurado pessoas 
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com muita vontade de fazer e de aprender. Isso tem sido mais relevante do que serem 
pessoas com muito nome. 

 
JC: Eu ia te perguntar também se vocês produzem livros diretamente pra autor. 
SA: Hoje, não. Gostaria, mas hoje não. 
 
JC: Que outras empresas que você conhece que estão ativas mesmo nessa área 

de livro digital interativo pra criança? Fora a Caixote... 
SA: Aqui no Brasil? Não tem. 
 
JC: A tal da Pipoca não é a mesma ideia, né? 
SA: Elas deram uma sumida, eu não sei o que elas tão fazendo, mas... 
 
JC: Elas são daqui de... 
SA: Não, elas são... Ah não, sim, uma delas é do interior de São Paulo, e a outra é 

de Minas. O que elas fazem é um pouco mais parecido com esse material que você 
mostrou do SESI, só que não é app, elas fazem como livro, como EPUB, é. Agora, 
tem muita coisa que é de fronteira, e aí tem a ver com ser um negócio supernovo, 
então tem gente de jogo que faz coisas interessantes em narrativa, tem gente de 
audiovisual que faz coisas interessantes que têm a ver com leitura, e, se quer saber, 
acho que a gente vai por esse caminho – não a gente StoryMax, necessariamente, 
mas esse mundo. 

 
JC: Tipo Bolonha, né? O prêmio digital da Feira de Bolonha está assim, não tem a 

ver com aplicativo, com livro, tem a ver com narrativa. Eu baixei os três que ganharam 
esse ano. Tem um que é um jogo de frações, Slice Fractions. Mas é muito legal, a 
minha filha adorou. Tem uma narratividade, embora seja muito pequena, mas ganhou. 
Eles não estão mais separando isso.  

SA: Eu convivo muito com gente de jogo, meus amigos mesmo, e com gente de 
audiovisual. E eu olho pra eles como pessoas que conseguem enxergar o mercado 
sem preconceitinho de área, e isso é muito importante. E eu ainda tenho muitos, eu 
confesso, eu me enxergo assim, eu ainda tenho muitos, alguns dos quais eu ainda 
não estou preparada para abrir mão. Talvez um dia esteja, mas hoje não. Pra mim é 
muito relevante trabalhar com texto literário. Mas acho que conviver com essas 
pessoas abre a minha cabeça pra, então, poder dosar o que eu quero ver como 
produto da StoryMax. 

 
JC: De certa forma você falou da questão dos clássicos, mas tinha uma pergunta 

que era sobre os primeiros livros que venceram na categoria digital e derivaram de 
livros impressos, ou que foram anteriormente impressos, como foi o caso dos teus 
dois finalistas. Você acha que a produção digital ainda está de certa forma presa ao 
universo do livro impresso? Você já comentou um pouco por que os clássicos, mas, 
em geral, você acha que ainda tá muito ligado com o impresso? 

SA: Então... Eu acho o seguinte. Veja, você é uma pessoa que é autora. Olha a 
dificuldade que você está tendo para fazer um app ou para fazer um livro digital. Isso 
tem dois motivos: primeiro porque é a cabeça de autor (que não olha muito mercado, 
negócio... e nem tem que olhar, talvez). Isso é difícil mudar – eles sempre acham que 
o problema está neles, e não na temática, no quanto isso vai ter mercado e tal... 
pensar em mercado é coisa de editor, não de autor. E segundo porque é realmente 
um negócio cheio de especificidades técnicas. Realmente é difícil. Então é muito difícil 
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você ver autor que comece a fazer alguma coisa. Essa é a primeira coisa, então você 
não tem muitos projetos independentes aqui no Brasil. Também pela questão do 
próprio custo, isso pra pessoa física é muito alto. E aí, tirando os autores, quem você 
vai ter neste mercado? As editoras convencionais só se interessam em fazer livros de 
papel, que elas já sabem como faz, como vende e quanto custa. E aí é aquilo que eu 
estava te falando, é difícil contratar gente com carreira - vale pro mercado do livro e 
vale pra outros, mas agora vamos falar especificamente do mercado do livro - porque 
eles querem escrever do mesmo jeito, ilustrar do mesmo jeito, revisar do mesmo jeito, 
editar do mesmo jeito, vender do mesmo jeito. Se você não tá se dispondo a descobrir 
um mercado novo, ele não vai cair no seu colo. Então como o que eles sabem fazer 
e querem fazer e acreditam que o bom é apenas livro de papel, tudo o que eles vão 
fazer vai ser em cima do modelo livro, usando a propriedade intelectual que eles já 
têm. Eu acho compreensível, natural. 

 
JC: E com a experiência que eles tiveram, eu acho que eles já “levaram na testa”, 

porque eu entrevistei cinco grandes editoras e nenhuma está investindo nisso. Porque 
também não vendeu, porque estava com uma expectativa do Governo e não 
aconteceu, então todo mundo deu aquela recuada. 

 
SA: Ninguém saiu do seu quadrado, só querem fazer o que todo mundo já sabe 

fazer. Eu, claro, aprendo cada coisa que “vou te falar”... 
 
JC: Então por que produzir app-books e não livros interativos em EPUB? 
SA: Porque a experiência é outra coisa. Eu quero que eles gostem de verdade de 

ler, não quero que seja obrigação, ou que seja parecido, necessariamente... Quero 
que seja uma coisa que eles gostem e ponto final. 

 
JC: Exceto em relação ao EPUB, que é uma tecnologia aberta e funciona em todos 

os dispositivos, nos e-books proprietários e nos aplicativos não há convergência entre 
sistemas, cada um é um. Por que Via Láctea foi feito para tablet e smartphones dos 
dois sistemas e Nautilus apenas para tablets? 

 
SA: Espera. Primeiro... pergunte pra um editor de EPUBS quantas adaptações ele 

tem que fazer pra poder estar em diversos leitores e tamanhos de tela. Não é verdade 
que é “universal” não, tá?! Mas respondendo sua pergunta sobre o Nautilus, a razão 
dele ser apenas para tablets não tem a ver exatamente com o que você está 
pensando. É por uma coisa que infelizmente pouca gente percebe. É porque a gente, 
a StoryMax se preocupa muito com o tamanho dos aplicativos e como eles vão se 
acomodar nos aparelhos das pessoas. Quanto tempo vai demorar para baixar, quanta 
memória vai consumir... isso você não vê em muitas publicadoras de apps por aí... 
porque na verdade, elas também não conhecem a tecnologia, não pensam sobre isso. 
Hoje em dia que a gente está vendo propagandas na TV sobre “como meu app é mais 
leve”... Agora! Então eu espero que isso vá melhorando ao longo do tempo. Então o 
Nautilus, que é um livro enorme, 100% narrado por uma pessoa de verdade, não por 
um robô – porque um robô é 010101, o arquivo fica pequeno; mas uma pessoa de 
verdade é a diferença, como um troço que você imprime em uma impressora e uma 
aquarela que você pinta a mão: o arquivo fica muito grande. Só por isso nós liberamos 
apenas para tablet, porque o tablet tem mais memória que o celular. Apenas por isso. 
E na verdade, você consegue baixar o Nautilus num celular... mas não vai ser 
agradável de ler, o arquivo vai ocupar bastante memória... então não é essa 
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experiência que eu quero dar para o meu leitor. E agora já está no nosso scrum de 
próximas atividades fazer adaptação dele como todos os nossos apps – todos os 
nossos apps tem a adaptação já para tablet e smartphone. O Frankie [For Kids]  
quando nasceu já nasceu pra tablet, hoje já tem adaptado pra celular também. A gente 
tá fazendo adaptação porque as lojas do Android já não permitem mais você falar que 
não pode baixar pra smartphone, pelo tamanho da tela. 

 
JC: Mas você acha que vai funcionar na telinha pequena? 
SA: Vai, porque o que acontece, o que está acontecendo hoje: as pessoas estão 

baixando o Nautilus em tela de celular e aí não consegue ler porque ele foi feito pra 
tablet. Então por causa disso a gente vai atualizar ele pra ele ficar igual aos nossos 
outros. 

 
JC: Mas ele consegue? Não tem algo que diz que ele não funciona naquele 

dispositivo? 
SA: Não, não pode mais. As lojas Android não deixam mais. Vou abrir o Frankie, 

que é antigo, só pra você ver como todos os nossos apps já estão assim. Assim ele 
está pequeno pra você, certo? É só tocar no texto, olha... Inclusive ele acabou de te 
mostrar. Todos os nossos apps são assim hoje. É isso que a gente vai fazer pro 
Nautilus também. A gente não fez por causa do arquivo de som. 

 
JC: Mas muda a experiência de leitura. 
SA: Muda um pouco. Mas quem disse qual a experiência é a “certa”? 
 
JC: Vira um... papel. 
SA: Esse aqui foi adaptado e é provavelmente o que eu vou fazer no Nautilus. 

Agora o Frritt já foi pensado um pouco pra isso, quer ver. 
 
JC: O Frritt eu acho que tenho no tablet. 
SA: O Frritt. Ele já tem menos texto na tela justamente pra ficar mais confortável.  
JC: Aí eu acho que já mantém um pouco mais a proposta. 
 
SA: Tem algumas telas que se sobrepõem, olha. Mas ele já foi um pouco mais 

pensado nisso. Mas, basicamente, por que a gente fez o Nautilus pra tablet? Porque 
o arquivo é grande por causa da narração, que é item obrigatório do edital – e eu 
prometi pro edital que seria narrado, eu não posso publicar sem ser narrado agora... 
e quero que a experiência do meu leitor seja agradável de ponta a ponta.  

 
JC: Qual o investimento de tempo e recursos para adaptar cada versão de sistema 

e de dispositivo? 
SA: Pra iOS e pra Android? Não sei se eu sei responder essa pergunta.  
 
JC: Hoje em dia já tem programas em que você já faz para os dois sistemas... 

Como é que é o nome daquele? É com U... Unix? 
SA: Unity é um programa que o pessoal usa pra fazer bastante jogos... 
 
JC: E vocês têm que fazer pra iOS e pra Android separado? 
SA: Não, eu não faço assim hoje, mas o recomendado por cada empresa é que 

você faça assim, porque o que acontece? Vou te dar um exemplo meio bobo, como 
uma pessoa que não é de tecnologia, tá?! Só pra simplificar pra nossa conversa... a 
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maneira como você tecnicamente chama o microfone – como no caso o do Bilac - é 
feita no Android “alô, microfone” e no iOS é “hello, microfone” (não é isso, mas estou 
te dando um exemplo, ok?!). Como você está fazendo uma versão só pros dois, você 
vai escrever no mesmo código “alô microfone hello microfone”. O que você está 
fazendo? Aumentando o arquivo. Todos esses pequenos entraves são técnicos e eles 
não são necessariamente percebidos pelo usuário final, mas uma das coisas que 
pode acontecer é - pode o arquivo ficar maior, isso pode ou não ser incômodo, vai 
depender; outra coisa que pode acontecer é o desempenho ser prejudicado, o 
computador tá tendo que ler o dobro de informação antes de fazer alguma coisa. 
Enfim, tem N coisas que podem acontecer. Outra coisa que pode acontecer, isso 
acontece muito com a Apple - quando você tem alguma dúvida no meio do processo 
de produção... Eu tenho uma relação boa com a Apple desde 2014, eles procuraram 
a gente em 2014 para conhecer os meus produtos, então às vezes eu peço ajuda 
“cara, eu tenho uma dúvida técnica, você pode me ajudar?”. A primeira pergunta que 
eles fazem é “Você está fazendo com o código da Apple?”, aí você fala “não” e o cara 
diz “eu não sei se posso te ajudar”. 

 
JC: Swift? 
SA: Hoje acho que é Swift o nome, antigamente era XCode. Esse é o da Apple.  
 
JC: Como é que a gente chama isso, não é sistema... 
SA: Linguagem de programação. Isso é o tipo de coisa, pela minha experiência - 

posso estar dando uma informação meio torta porque eu não sou uma pessoa técnica, 
mas pela minha experiência isso é o tipo de coisa que faz muita diferença quando a 
gente está falando de app de banco ou de um app de mensageria, porque o tráfego 
de dados é muito grande e o uso é muito pesado e precisa de muita segurança, 
criptografia. Então pra esses não tem nem o que discutir, tem que ser feito em duas 
linguagens tal. Então pra alguns tipos de aplicativos é mandatório, não tem discussão. 
Não é o caso do tipo de aplicativo que fazemos aqui ainda, nós já experimentamos 
de tudo, estamos sempre parando pra reavaliar. Agora, por exemplo, eu vou fazer 
uma banca. Não sei, talvez depois de três meses da minha banca rodando eu ache 
que devo reconstruir em outra linguagem, hoje eu não sei.  

 
JC: E no iOS é esse Swift, e no Android, você sabe?  
SA: Eu não sei. Eu só sei do iOS porque eu tô superacostumada com essa negativa 

deles, nós já testamos.  
 
JC: Tá, depois você pergunta pro Fernando. 
SA: Mas basicamente é isso. Eu tenho um cara trabalhando aqui que conversa 

com os dois lados o tempo inteiro. 
 
JC: Mas não tem um tipo de interação que só é possível num sistema e no outro 

não? Isso não tem? 
SA: Não. Tem mais difícil e mais fácil, mas impossível, não.  
 
JC: Muda o custo de produção de um app iOS com um app Android?  
SA: Muito. Porque o profissional custa diferente. Sabe, tipo, a diferença entre uma 

secretária bilíngue e outra trilíngue numa multinacional? Cada um é uma linguagem, 
um jeito de fazer... e ainda não é comum os profissionais saberem as duas com 
profundidade aqui no Brasil. Quem realmente conhece a linguagem, esse é um 
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profissional caríssimo. Desenvolvedor é uma coisa cara, difícil... Difícil de você saber 
se o cara é bom, a não ser aqueles com quem você já está trabalhando... E o do iOS 
ainda é mais caro.  

 
JC: Qual foi o custo de produção da Via Láctea e do Nautilus, ou pelo menos...?  
SA: Ah! Pela primeira vez eu vou dizer que não posso responder a pergunta.  
 
JC: Mas o Via Láctea, que você teve a bolsa lá... 
SA: Foi o Nautilus! 
 
JC: O Nautilus, que era de 30 mil o recurso? 
SA: Foram 50 mil de recurso, mas não veio tudo, o edital se arrastou com questões 

jurídicas – não com a gente, mas todo mundo ficou preso e sem receber –, tivemos 
que contratar advogado... um terror. E pra ajudar, eu resolvi fazer uma proposta 
maluca de um livro enorme, cuja navegação não imita a do livro convencional, com 
trilhas e animações, uso superdelicado da tecnologia, rs... eu me orgulho do resultado, 
ficou muito legal, ganhou nosso segundo Jabuti... mas foi uma proposta de 
apaixonado, não foi uma proposta inteligente, na época. Envolvia o trabalho de vários 
profissionais e o valor não cobria... especialmente porque depois que recebemos uma 
parte, ficamos sem saber se receberíamos o resto até o fim. Então fizemos tudo na 
raça (sem contratar ninguém) e fora do “horário de trabalho” porque nesse horário, 
nós tínhamos que nos dedicar para os projetos que estavam sendo pagos em dia. O 
Nautilus nasceu porque nós amamos muito o projeto... e no final, ele marcou uma 
virada enorme pra gente... de quando um livro da StoryMax definitivamente não 
poderia ser um livro impresso, definitivamente não se parecia com um livro impresso. 

 
JC: Então poderíamos dizer que estes apps custam no mínimo R$ 30 mil, desse 

valor para cima? 
SA: 30 mil é bem pouco.  
 
JC: Pois é, né, você podia me ajudar...! 
SA: Eu não te contei que o meu casamento quase acabou, né?! A gente descobriu 

isso, recentemente, conversando eu e ele... o que é o “secret sauce” que a gente fala, 
isso deve ser o nosso tempero secreto. Porque eu sou o cão de perfeccionista, e o 
Nando aprendeu por necessidade a ser o cão de cumprir cronograma. Então chega 
uma hora no projeto que começa uma coisa do tipo “isso ainda não tá bom”, e aí “Mas 
o prazo está correndo”, “mas isso ainda não tá bom”. Dá uns “pega pra capar” que 
vou te falar. Por isso que eu falo que o Nautilus... só com muita paixão mesmo [risos].  
Mas eu acho que faz parte, no fim das contas - isso que eu falei que a gente descobriu 
- no fim das contas é isso que faz o produto sair satisfatório, sabe. A gente entregou 
sexta-feira um projeto (de audiovisual) e a gente saiu pra comemorar, todo mundo, 
porque a gente conseguiu entregar na data e o cliente está satisfeito, tá tudo lindo. 
Segunda-feira eu vou mandar nota, tipo, tá ótimo! 

 
JC: Mas se a gente chutasse assim, de 30 a 50 mil... 
SA: Cara, a verdade é que com mais ou com menos dinheiro você vai fazer coisas 

melhores ou piores. Tipo, esse que você me mostrou do..., do SESI é mais barato que 
os do padrão dos meus. 
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JC: Não, estou dizendo no padrão dos que vocês fazem.  
SA: Esse que eu vou lançar agora no dia 14, eu fiz com edital também. O edital 

pagou um quinto do projeto. Não, tudo bem, pagou talvez um quarto ou um terço de 
como ele está agora, não do que ele ainda será. Mas a questão é isso, é uma coisa 
que eu tenho aprendido nesses anos fazendo a StoryMax – pensar menos como 
editora convencional, porque meu produto não é apenas livro. Eu preciso pensar num 
produto, mesmo que seja no edital, que não termine em si, porque só quando ele não 
terminar em si próprio que o cara, o leitor, vai voltar lá e procurar pela minha marca, 
porque da minha experiência ele gostou. Então eu comecei a pensar nisso e aí o valor 
que o edital paga passou a ser menos relevante, entende?  

 
JC: Tá, mas isso porque vocês têm uma equipe interna, por exemplo, Fernando 

trabalha nisso; mas se você tivesse que pra contratar tudo fora, aí não. 
SA: Aí eu não seria uma empresa, aí eu seria uma pessoa tentando fazer. O que 

eu aprendi nesses anos é que não existe empresa enquanto você não se propõe a 
assumir o risco de ter as pessoas trabalhando com você, mesmo que isso signifique 
fazer coisas que você quer muito e outras que não quer tanto. E não tô falando de 
qualidade... eu não consigo diminuir minha exigência de qualidade... mas eu consigo 
fazer coisas que movem meu espírito e coisas que me permitem ter meu time 
crescendo junto. Isso é uma empresa. Senão é um frila, ou frilas.  

Mas eu acho que isso foi uma das coisas que saiu na minha tese. É difícil montar 
um time pra fazer isso que fazemos; você precisa ter pessoas com muitas habilidades 
e pensamentos diferentes e que consigam não brigar entre si, apesar de serem tão 
diferentes. E eu acho que tenho muita sorte de ter o Fernando como meu sócio, 
porque além de tudo a gente é um casal, então a gente realmente pensa parecido. 
Então eu acho que isso ajuda muito porque a gente tem o básico e todo o resto a 
gente consegue fazer um encaixe. Agora... isso de fazer projetos com mais ou menos 
dinheiro... isso só rolou quando eu assumi a responsabilidade de gerar negócios que 
sustentem a empresa e todos os que trabalham todos os dias juntos. 

 
JC: A próxima pergunta é exatamente isso, como financiar as suas produções. 

Então, tem algumas pessoas por edital, tem alguns que são por patrocínio e alguns 
na cara e na coragem?  

SA: Tem coisas que a gente faz às vezes quando pintam, tipo, quando eu vou 
vender patrocínio é muito comum as pessoas dizendo “nossa, isso é incrível, isso é 
sensacional, mas pra esse projeto eu não tenho dinheiro pra fazer. Você faria pra mim 
XYZ?”. Aí eu penso no cronograma, quanto tempo dá, quanto dinheiro dá, quantos 
livros eu vou conseguir fazer... “Tá bom, beleza, dá aí”. Então tem outras coisinhas. 
Tudo o que tem audiovisual, tudo o que tem animação e narratividade, coisas assim, 
a gente consegue fazer um pouquinho. 

 
JC: E eles só são gratuitos quando são patrocinados por alguma empresa, como o 

Nautilus? Nautilus, não... 
SA: O Nautilus é com governo. Com a Novozymes é o Frritt, o Ostras e o Rei do 

Rio de Ouro. 
 
JC: Como é que vocês decidem a precificação dos livros para o público final?  
SA: Quando eu comecei, eu fiz uma pesquisa de por quanto as pessoas estavam 

vendendo no mercado e testei. É supersimples mudar o preço na loja. Foi assim que 
eu precifiquei. E aí pra frente eu fui observando como vai a onda, às vezes abaixa... 
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Tem as técnicas de loja, às vezes abaixa um pouco o preço, ele aparece mais nas 
buscas, vai melhorar de posição na loja, depois você volta o preço se quiser. Faz 
tempo que eu não faço, inclusive a gente andou comentando que precisa fazer. Tem 
que estar sempre de olho, isso é uma coisa que também pouca gente vê. Pouca gente 
de editora vê, pouca gente de autor vê. É um baita trampo cuidar desses negócios, 
não é só manutenção. É mexer em palavra-chave, ficar de olho em preço, é ver se as 
imagens estão atraentes... Eu tenho um amigo que faz jogo que tem 13 milhões de 
usuários. O jogo dele é publicado, por exemplo, na China. E ele estava falando que 
ele fez uma baita tradução, gastou uma grana e não estava deslanchando. Tava indo, 
mas tava mais ou menos. Aí ele contratou um consultor chinês. Ele chegou e 
perguntou “o que tem de errado? O jogo é um sucesso em todo lugar e todo mundo 
falou que eu tinha que ir para o mercado chinês, mas aqui não está dando certo”. Aí 
o cara falou: “então, sua estética não é muito a estética que as pessoas gostam aqui 
na China. A estética que as pessoas gostam aqui na China é...” e mostrou uma coisa 
pra ele. Na nossa visão é uma coisa horrorosa, superpoluída e tal, mas ele contratou 
o cara pra tentar, certo? Ele falou “tá bom, vou tentar”. Mudou o screenshot147 de 
loja...  

 
JC: O que é o screenshot de loja? 
SA: Aquelas imagenzinhas que aparecem nas páginas. E começou a ter um monte 

de usuário chinês.  
 
JC: Mas dentro era igual?  
SA: Dentro era igual. Então tem tudo isso quando a gente fala em administrar um 

produto na loja tem muita coisa. Imagina, tem empresas especializadas só nisso, no 
Brasil também, e custa caríssimo. 

 
JC: Marketing para loja? 
SA: Isso tudo não passa pela cabeça de editoras, pensar em... Não digo nem 

contratar as empresas, se não quiserem, mas no mínimo conhecer o que elas fazem 
pra tentar fazer a partir do seu ponto de vista, pra tentar vender de um jeito que não 
é o jeito que vende em livraria. Preferem achar que não existe. 

 
JC: E a porcentagem que vai pra Google Play e pra Apple Store é de 30%? 
SA: Sim. Mas tem uma razão. Eu não tenho preocupação nenhuma com logística, 

com segurança de dados, com o método de pagamento, com gente que por alguma 
razão e quer devolver... Eu nem fico sabendo, eu tenho um relatório pra olhar, se eu 
quiser. Esse é o custo. 50% do preço de capa do livro de papel vai pra livraria... porque 
não 30% para as lojas? 

 
JC: A gente falou um pouco ali porque eu ia perguntar quantos profissionais 

diferentes foram necessários para fazer cada app, de quais especialidades. Então, 
em tese, são aqueles que você falou. O editorial, alguém pra cuidar da parte de 
editorial... 

 
SA: Geralmente é assim. A parte de coordenação editorial, a coordenação de 

animação e interatividade e uma coordenação de tecnologia. Precisa desses três. E 

                                                        
147 Neste caso, screenshot (captura de tela) refere-se às imagens que aparecem nas lojas de vendas. 
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aí, debaixo desses três guarda-chuvas é onde varia. Frankie [for Kids], só a gente fez. 
O Via Láctea só a gente fez. E aí se você tiver como ter braço pra trabalhar, se tiver 
dinheiro no projeto pra isso, a gente distribui trabalho. O acabamento fica melhor, o 
projeto fica pronto mais rápido. Senão, você senta e faz. Mas, basicamente você 
precisa de uma pessoa olhando desde o editorial - isso inclui estética, mercado, além 
do texto em si. Estética inclui som, por exemplo -, uma pessoa só olhando arte e 
animação, então como é que a arte vai falar com o texto, como é que animação vai 
falar com arte e como é que isso não vai entregar toda a história, mas vai ser uma 
coisa pra explorar. E o dev [desenvolvedor] é o cara que costura tudo. Tem gente que 
chama esse tipo de empresa de desenvolvedora, mas eu chamo o profissional. 

 
JC: Então os dois livros - eu falo dos dois porque eu estou falando dos do Jabuti - 

passaram por atualizações de versão. Quando elas são necessárias realmente? 
SA: Olha, tem vezes que é porque... Tem N razões, se você for pegar jogo, por 

exemplo, a prática de atualização em jogo é quinzenal. Isso é bem visto pelas lojas, 
quando você atualiza, eles te jogam pra cima porque isso mostra que a empresa tá 
se preocupando em renovar a experiência pra quem tá usando. Então muita gente 
atualiza só por isso. Às vezes a gente faz poucas coisas e atualiza, e aí é onde você 
vai ver “melhorias gerais”, porque às vezes não foi nada demais, talvez é só uma 
imagem que a gente achou que estava meio em baixa resolução, a gente aumentou... 
Eu não vou escrever isso na descrição, então geralmente é isso, geralmente são 
coisinhas assim. E pelas contas que eu já fiz, hoje, pode variar um pouquinho, mas 
em média mais ou menos a cada quatro anos você realmente precisa de uma 
atualização. Todo ano você vai fazer uma coisinha, mas é muito simples mesmo, dá 
mais trabalho testar do que atualizar. Seria como fazer – vou dizer uma coisa bem 
tosca – seria como fechar um PDF novo. Só que depois que você fecha de novo, você 
tem que mandar pro revisor de novo... Então o que custa caro nessa coisa que é uma 
vez por ano é o processo de testar de novo pra ver se está tudo certo. Porque 
geralmente não muda nada. De quatro em quatro anos existe uma grande mudança, 
que é exatamente essa virada que você viu agora, que todo mundo morreu. 

 
JC: Mas por que eles mudam o sistema assim... pouco, pouco, pouco, muito? 
SA: Sim, mas esse é o processo do 1.0 e do 2.0. Tem do 1.0, 1.1, 1.2, 1.3... De 

repente tem um 2.0. E 2.0 é muito diferente de 1.0.  
 
JC: Mas tem a periodicidade de quatro anos? 
SA: Então, eu não sei se isso é uma regra... eu tenho observado isso pros meus 

apps. 
 
JC: Você tá falando de iOS ou dos dois? 
SA: Dos dois. Eu observei no meu mercado que de quatro em quatro anos é 

mandatório. Então, quando eu vou falar de projetos que eu sei que vai ter uma 
empresa, que não vai ser só meu, eu já planejo isso. “Oh, Ano 1 é isso, isso, isso; 
Ano 2, Ano 3, Ano 4 nós vamos reconstruir”. 

 
JC: Eu ia perguntar mesmo, existe algum contrato com prestadores de serviço para 

atualização dos apps? Quanto custa pra fazer essas atualizações? Vocês fazem 
internamente. Até quando se pretende que os app-books sejam atualizados? Então 
mais ou menos 4 em 4 anos, todo o ano. Mas, por exemplo, você vai fechar com o 
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cliente, com patrocinador. Aí você vai falar “esse livro a gente se compromete a deixar 
atualizado por X tempo”? Existe isso no contrato? 

SA: Sim. Varia. Varia porque isso tem a ver com o preço. 
 
JC: Mas em geral, pelo menos pela sua teoria, tem que ser a cada 4 anos. 
SA: Pela minha observação, não sei se isso é uma verdade. E aí de vez em quando 

vem umas coisas. Recentemente teve uma do Android. Nos pediram uma atualização 
do sistema de segurança porque descobriram que pra apps que têm meios de 
pagamento, que vendem dentro do app – que nem é nosso caso, hein?! “existe um 
risco de algum dado ser perdido, então por favor” - eles mandam o aviso pra gente, 
“Você, o seu app está usando a versão XYZ do sistema XYZ. Por favor, atualize”, e 
aí a gente vai e atualiza. Mas mudança grande, séria, se ao invés de ser “Alô, 
microfone” vai ser “Hi, how are you, microfone”, geralmente é mais ou menos de 
quatro em quatro anos.  

 
JC: Em relação ao mercado, você tem uma faixa etária específica de público-alvo 

ou não? 
SA: A gente começou com juvenil e a gente tá descendo. Começou com juvenil 

sem grandes planos, foi meio natural. Aí a gente identificou no processo de 
aceleração que esse é um público que é muito abandonado. Depois de 12, pré-
adolescente, é um público que fica abandonado porque já não é mais o pai que 
compra, ele não compra porque compra outras coisas... Por isso as editoras 
produzem pouca coisa. E aí a gente meio que pegou isso, “beleza, vamos fazer pra 
eles”. Mas a gente queria muito começar a descer e tem várias razões pra isso. Por 
exemplo, eu consigo falar pra você, você sabe a importância que tem de você 
aproximar o produto com qualidade da sua filha, no digital. Quantos anos tem sua 
filha?  

JC: Dez, agora. 
 
SA: Então, agora que sua filha vai começar a ler meus livros, só que faz quatro 

anos que eu existo. Então também por entender isso eu comecei a baixar. Então hoje 
eu tenho infantil, pré-alfabetização já, processo de alfabetização, e agora esse novo 
eu vou lançar, quatro anos de idade pra mais, porque é só livro de imagens. 

 
JC: Mas a ideia é que seja por aí... 
SA: Infantojuvenil.  
 
JC: Há controvérsias em relação aos dois anos, de antes dos dois anos.  
SA: É, eu não tenho nada pra bebê. Não pensei em fazer ainda, não sei se eu 

pensarei. 
 
JC: E o Via Láctea, por exemplo, ele tem toda uma pegada meio didática, em 

relação a falar sobre o parnasianismo e tal... Teve algum foco escolar mesmo, vocês 
trabalharam com escola de alguma forma?  

SA: Foi um teste. “Vamos testar com algo que seja mais curricular pra ver como 
seria”. Não deu, na época, o resultado que a gente imaginava. Tem várias razões. No 
fim das contas isso também é uma coisa que a gente aprende no meio de startup, 
como fazer um teste na vida real o mais científico possível. Porque eu fiz um teste 
mas sujei a base, né, eu fiz um teste com poesia. Você entende o que eu quero dizer? 
Eu sujei a base de dados na hora de testar. Mas o que eu posso dizer é que não foi 
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como eu achei que seria. Eu achei que por ser curricular que ia ter uma entrada maior, 
por isso que eu fiz pra celular. Cada um, a grosso modo, cada produto, está testando 
alguma coisa. Quem fazia muito isso é uma empresa que eu admiro, a Pixar. Eu não 
lembro mais qual desenho que é, mas tem o desenho específico que é quando eles 
estavam aprendendo a fazer pele; tem outro desenho específico que eles estavam 
aprendendo a fazer pelo; tem outro desenho específico que eles estavam tentando 
aprender a fazer água. Então a gente também é um pouco assim, a gente vai testando 
coisas. Isso eu acho que é um valor importante, porque esse conhecimento fica com 
a gente. Não são prestadores de serviço que toda hora eu troco, pega um cara que 
não sabe e eu tenho que ensinar o que já aprendi, eu não tenho que desistir do que 
eu ia fazer. 

 
JC: Quantas vezes foram baixados Via Láctea e Nautilus? 
SA: Não sei te responder. Eu não olho. Eu não olho porque isso me faz mal. [risos] 

Eu vi aí na sua tabela, mas é difícil precisar porque... vou te dar um exemplo: o Via 
Láctea por exemplo, num determinado momento, nós tivemos que subir uma versão 
reconstruída que (por razões técnicas) zerou o número de downloads... e daí eu perdi 
tudo o que já tínhamos... aconteceu isso... e tivemos que escolher entre não ter mais 
o app ou perder o histórico. Não é comum acontecer, mas esse app em especial tinha 
isso. 

 
JC: Olha, segundo a loja do sistema Android, Via Láctea foi baixado mais de 10 

vezes. Nautilus, mais de 100. No sistema iOS a gente não tem informação em aberto. 
Mas esse número de downloads de qualquer forma não é muito alto, olhando ali. 
Como você enxerga esses números, isso é suficiente pra pagar os investimentos? A 
pergunta que não quer calar. Como se viabiliza um modelo de negócio? 

SA: É difícil vender aplicativo. É bem difícil. Os meus aplicativos que são vendidos 
são os meus aplicativos que tem menos download. Comparando inclusive com os que 
são Freemium - que você pega ele de graça, mas tem coisa dentro que é vendida - 
ele tem a literatura de graça, ele tem música e jogo pagos. E é totalmente diferente. 
O impulso de baixar quando é gratuito é muito. Então eu credito muito a isso, além do 
caso específico do Via Láctea que já contei. Isso é muito mais forte no Android, ainda, 
porque o usuário do Android - agora tá começando a mudar, mas por muito tempo foi 
aquele que nem tinha cartão de crédito cadastrado, é o cara que tem o primeiro celular 
dele, tem medo de pôr, enfim. Brasil, isso tudo é muito recente pro brasileiro, ter 
smartphone, ter um cartão de crédito. Eu demorei uma vida pra ter um cartão de 
crédito - se eu pudesse não tinha, mas eu preciso, então eu tenho - porque eu sou 
supermedrosa com essas coisas. Então se eu, que sou uma pessoa esclarecida, que 
tem uma startup [risos], se eu penso isso, imagina...! 

 
JC: A questão é mais patrocínio, essas outras fontes que vocês estão agregando. 
SA: Por isso que – entendi, eu vou chegar na sua resposta - por isso que nós 

experimentamos vários outros modelos de negócio, porque vender o aplicativo assim, 
direto, é difícil. É muito difícil, no Brasil é mais, no Android é mais. Então a gente 
experimenta vários modelos de negócio e tá criando outras formas de fazer dinheiro 
com isso, que é justamente o que eu tô dizendo, que muita gente que saiu do mercado 
saiu porque na real nunca quis experimentar outras coisas, entendeu? 

 
JC: A questão da concorrência, pra visualização na loja de apps você concorre com 

jogos, com outras produções... é maior. Agora, pra você fazer livros interativos pra 
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loja de venda de livros, aí também não adianta porque teria que ser mais basicão, o 
que vocês não querem fazer. Eu fico respondendo a sua pergunta. [risos] Ganhar o 
prêmio Jabuti refletiu em vendas dos dois livros premiados? 

SA: Isso me lembrou uma coisa que eu queria falar. Quando o Via Láctea ganhou 
o Jabuti, passou na minha cabeça - “ah, agora a indústria do livro olhou pra nós”. Eu 
lembro até hoje de ter falado isso porque isso me doía muito. Quando você tá criando 
o seu negócio, você está pondo um filho seu no mundo. Se as pessoas não gostam 
dele, você sente como se elas não gostassem de você.  

 
JC: O que não tem nada a ver, na realidade. 
SA: Então eu sofri muito com isso. Até hoje eu sofro um pouco porque tem 

preconceito. Tem preconceito que é preconceito de verdade, porque a pessoa não 
conhece ou experimentou e teve uma experiência ruim. E tem preconceito que é de 
maldade, que é... Eu sou uma indústria grande, vou fingir que aquilo não existe porque 
não quero que exista... Tem de todo tipo, entendeu? E eu fiquei muito feliz quando eu 
ganhei o Jabuti, por isso, e quando veio o segundo eu fiquei duplamente feliz, porque 
aí eu falei “ninguém vai falar que foi sorte”.  

 
JC: Em relação à venda, você acha que refletiu ou não, que tipo de reflexo o prêmio 

deu, efetivamente?  
SA: Sim, mas pouco. Muito download pro Nautilus, que é gratuito, pouca venda pro 

que você tem que pagar antes de ver. A lógica das lojas hoje, do usuário das lojas, é 
ver e depois pagar. Talvez. Então, sim, pro Nautilus fez muita diferença de download. 
E o Via Láctea na verdade eu não sei te responder porque as pessoas batem no 
paywall e desistem.  

 
JC: Mas em relação a vocês serem conhecidos e tal, teve um peso? 
SA: Muito. 
 
JC: Eu ia te perguntar também se existem outros concursos relevantes na área. 
SA: Muitos, a gente ganhou muitos prêmios.  
 
JC: Você me falou do ComKids, do Hipertexto... 
SA: A gente ganhou muitos prêmios internacionais. Isso assim, estou falando 

apenas dos de literatura. Mas a gente também tem prêmios de inovação, que aí não 
são necessariamente ligados à literatura. 

 
JC: Esses especificamente do Nautilus e do Via Láctea, teve algum outro prêmio? 

Um deles ganhou o ComKids, acho... 
 
SA: Não, foi o Frankie... Esses dois, só. Mas é bizarro, porque a gente ganhou um 

monte de prêmios, muitos prêmios relevantes de literatura, eu sempre falo que são 
prêmios de literatura, pras pessoas não falarem, “ah, prêmio de startup”. Mas não, 
são prêmios da literatura. Mas no fim das contas, quando as pessoas vão passar pra 
frente, o que as pessoas falam? “Eles têm dois Jabutis”. Então por que ele é tão mais 
valoroso que outros prêmios...? Não sei. 

 
JC: Então, a categoria durou apenas três anos... Caiu o número de inscritos. Em 

2015 foram 38, em 2006 foram 16 e em 2017 foram 6. Como você vê esse recuo do 
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prêmio em relação aos digitais, acabando com a categoria Infantil Digital? Como você 
vê esse mercado daqui pra frente?  

SA: Eu acho que antes de ser um recuo do prêmio, foi um recuo das editoras. 
Diante de tudo isso que eu te falei sobre como elas estão vendo o negócio – óbvio, 
eu sei que o mercado está difícil pra caramba, que tá todo mundo demitindo, que pra 
eles é mais caro porque eles não sabem como fazer e não estão interessados em ter 
gente dentro pra fazer, querem contratar serviço, e aí fica mais caro... Diante de tudo 
isso... eu sei que eles têm essas dificuldades todas... Mas a verdade é que eles 
desistiram de tentar experimentar.  

 
JC: Então, na verdade, quem estava ganhando não era o pessoal da indústria 

deles, digamos assim... 
SA: É porque eles não estavam fazendo.  
 
JC: Eram startups, o pessoal que estava circulando ali que não era do meio... 
SA: Espera, eu me considero do meio, tá?! Mas sim, quem estava ganhando eram 

os que estavam interessados em fazer a inovação do livro. Quando eu comecei a 
pensar em... Eu trabalhei em várias empresas, como te falei, editoras, e a Abril na 
minha época era a empresa dos sonhos de todo mundo que tinha a minha formação. 
Então quando eu comecei a pensar nessa coisa de inovação, “vamos fazer uma coisa 
diferente”, a primeira coisa que eu fiz foi pedir um almoço com o meu editor na época. 
Meu editor tinha sido promovido a diretor, aí eu pensei “poxa, legal, vou conversar 
com esse cara”. Quero tentar qualquer coisa, mesmo que não seja pra eu trabalhar 
no projeto, que seja pra outra pessoa, mas eu quero ajudá-lo a enxergar que a gente 
pode fazer uma coisa diferente. E, apesar de ele ser uma pessoa queridíssima, o que 
eu ouvi de resposta foi muito desanimador. Pra eles, na visão deles, era muito caro 
fazer mais do que eles já estavam fazendo... e na cabeça deles eles estavam fazendo 
muita coisa... o que eu tô dizendo é - pra eles custava muito caro, e custava muito 
caro pelo nível de profissional que eles usavam. Gente muito experiente, que 
obviamente vai ser muito caro e ainda tem o lado B, que é que provavelmente não vai 
experimentar o suficiente porque vai querer fazer o que já sabe, porque vai ter medo 
de errar... E porque eles não podiam se expor ao ridículo de errar. Ele não disse isso 
com essas palavras, é a minha leitura, tá?! Eu tô falando de uma editora grande de 
revistas, e eu acho que é igualzinho em uma editora grande de livros. Por que eles 
“não podem se expor ao ridículo de errar”. Então se você não tem dinheiro para 
comprar o que custaria fazer no alto padrão de público que eles fazem, e não acredita 
que é possível fazer mais simples, correr mais risco e mesmo assim dar certo, e 
mesmo assim ter qualidade, mesmo assim ficar bom, mesmo assim agradar... Eles 
não fizeram. Os poucos que fizeram gastaram muito. Eu sei que eles gastaram muito 
porque eu estive em reuniões com eles e eles falaram pra mim que gastaram muito. 
Não tiveram planejamento de médio prazo - porque eles não tinham como saber - não 
tiveram planejamento de que isso ia demandar manutenção, cuidado com loja, outras 
coisas de modelo de negócios... Eles não tinham essa visão, e eu acho que é normal 
eles não terem. E os prestadores de serviços de que eles estavam cercados não 
tiveram a preocupação de dizer isso pra eles, seja por que os caras não estavam a 
fim de ajudar, seja porque se eles fossem falar tudo isso ficaria ainda mais caro e ia 
inviabilizar. Ou eles até falaram, mas as empresas preferiram economizar onde não 
deviam. Aí foi um ciclo, os caras foram saindo do mercado, começou a ter menos 
produto no prêmio e eles pararam de fazer. Acho que ainda vai voltar... e isso, no meu 
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caso, é quase como... sabe? Ter fé de que as pessoas querem fazer uma coisa nova 
e boa pro leitor. 

 
JC: Como você viu o crescimento das empresas que estão oferecendo bibliotecas 

digitais pra escolas, tipo Árvore de Livros, Elefante Letrado... Você acha que esse é 
um caminho para a disseminação dos livros digitais pra crianças, mesmo que a 
maioria não seja apps, não tenha grande interatividade? 

SA: É o caminho que as editoras conhecem. Eu acho que tem que fazer as crianças 
lerem e gostarem de ler. Como a gente vai fazer isso? Tentando, a gente vai descobrir. 
Que bom que eles estão tentando e que bom que eles estão vivos e que está dando 
certo, aparentemente, e que tem alguém investindo, aparentemente. 

 
JC: Mesmo que não seja na qualidade técnica possível pra explorar essa 

materialidade, não o ideal. 
SA: Tem gente que faz negócio porque sonha em construir uma coisa, tem gente 

que faz negócio porque quer fazer um business bacana, tem N razões. Sei lá, cada 
um é diferente. Eu tenho um desejo de fazer uma coisa num padrão de inovação e 
qualidade que às vezes não é nem percebido. Eu, às vezes, quando estou 
apresentando os produtos, eu às vezes faço reuniões em que a pessoa não viu o 
produto. E aí eu explico o que é o produto pra ela ter vontade de baixar o produto e 
olhar e aí seguir para a próxima reunião. E aí eu gosto sempre de explicar pelo Frritt, 
então eu sempre pego o Frritt - e aí eu falo, “olha, quando você abre o Frritt, você 
escuta um réquiem (que é uma música de velório), e aí você vai e aí eu vou contar 
história... e o personagem principal morre no final”. Você entendeu que você escuta 
o réquiem quando você abre o Frritt? Então, é esse nível de qualidade artística (antes 
de ser qualidade técnica até) que não necessariamente as pessoas percebem, e que 
talvez não seja obrigação delas perceber, porque quando a gente está diante da arte, 
a gente sente, a gente não lê legenda... e melhor tecnologia é que você não percebe 
que está usando, a que é “transparente”. Mas então o que eu quero é que a 
experiência seja de sentir uma música emocionante que, se um dia você ficar curioso 
pra olhar, você vai saber que essa música foi feita para um velório, mas eu não vou 
dizer “olha, essa música foi feita para um velório”. Não é esse o meu papel de arte. 
Agora, será que eu, Samira Almeida, deveria estar fazendo arte ou deveria estar 
apenas preocupada em vender meu livro e colocar arroz e feijão na minha mesa? É 
isso que eu falo, talvez eu seja um pouco maluca... mas são escolhas de vida... é o 
que me faz sentir que estou fazendo algo legal, como propósito mesmo. 

 
JC: Bom, aí entramos na última parte. Eixo D: A parte de discussões teóricas. Você 

acha que a questão da autoria do livro digital é diferente da autoria do livro físico? Em 
função do número de pessoas, especialidades envolvidas, quem pode ser 
considerado autor do livro digital? 

SA: É muito diferente. É uma das coisas que são bastante desafiadoras porque 
tem pessoas em posições criativas (e que podem ser chamadas de autoras) em áreas 
novas para a indústria do livro, como o sound designer e até, em alguns casos, o 
programador. Nos nossos apps todo mundo leva crédito junto e, de fato, nós definimos 
como será cada app book juntos – essa é uma das partes mais demoradas do 
processo. Mas definitivamente não existe fórmula. 
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JC: Tipo quem vai ganhar o Jabuti lá? 
SA: Quem vai ganhar o Jabuti lá tem a ver com o campo que eles colocam ali no 

site pra gente preencher, não tem a ver com o que eu acho. Inclusive esse último ano 
que a gente ganhou eu tive que pedir pra eles fazerem uma correção, porque lá estava 
escrito... Ah, eu não lembro exatamente como era, mas assim, do jeito que estava 
escrito eu entendi que era só o autor do texto. Aí depois, quando saiu, não saiu o 
ilustrador, eu achei uma sacanagem isso aqui. Então é a história de você sujar a base 
da pesquisa. Se você faz a pergunta errada, quem sabe o que vão responder? Então, 
pra quem eu estou dando esse status hoje, são as pessoas com quem eu converso, 
que sentam aqui na mesa - todo mundo senta na mesa pra fazer o projeto junto, 
normalmente faço eu, o Nando, o Lauro e o Pedro, que são do time. No caso do 
Nautilus tivemos um autor convidado, que é o Maurício Boff. E aí, dependendo de 
como for... Vou te falar deste projeto que eu tô fazendo agora. Esse é o nosso primeiro 
projeto de autor vivo externo, texto original. O projeto como um todo é bem difícil 
(desafio editorial, desafio de arte, desafio tecnológico... ixi, um monte!). O texto 
chegou, a gente fez reuniões antes sobre o que seria o projeto, como ia ser o texto... 
Daí o autor escreveu e mandou o texto. Aí ele veio pra uma reunião com os meninos 
pra discutir os personagens, o que ele achava... Aí a gente sentou, eu e o Nando, a 
gente fez divisão de texto. Depois nós quatro e aí a gente começou a pensar em como 
que ia ser: como ia ser a imagem, como ia ser o som, como ia ser a animação e como 
ia ser a interatividade pra cada trecho. E não é só um exercício criativo, é um exercício 
técnico. Por isso é importante esse cara estar ali. Por exemplo, uma coisa que a gente 
quer fazer, mas é difícil - esse projeto está sendo superdesafiador - é aquela coisa 
do...  

 
JC: Cada um é um. 
SA: Exato, cada um é um. Nesse projeto você realmente muda completamente a 

narrativa. Ele é um livro em que você escolhe...Sabe aqueles livrinhos? É uma história 
de suspense. O dia que eu estava lendo o texto pela sua primeira vez, chegou alguém 
e tocou o interfone. Eu dei um pulo na cadeira que você não pode imaginar! [risos] E 
a gente quer, mas não sei se a gente vai conseguir fazer isso, e aí é de novo aquela 
história da Samira “não, a gente tem que fazer”, e o Nando “Samira, você é louca”. 
Você tem que fazer escolhas. A gente quer que seja assim, você vai abrir e vai ver o 
texto. Se você fizer isso, você fez uma escolha e a história vai ser uma; se você fizer 
aquilo, você fez outra escolha, terá outra história148.  

 
JC: Usou o giroscópio pra isso. 
SA: E na verdade você pode ver o ambiente todo. Então isso é muito desafiador.  
Eu não sei se você viu porque não são desses aí, mas a gente já tem livros em que 

você consegue explorar além da tela visualmente. Você explora as imagens que estão 
além da “página”. 

 
JC: No que ganhou da coleção do Itaú, da Kidsbook, você faz assim, mas são tipo 

três telas... 
SA: Não, eu vou te mostrar. Mas então, isso envolve a pessoa técnica de um jeito... 

Porque você imagina o livro em que o leitor pode olhar pra todos os lados e o lado 
que você escolhe olhar é o que decide o futuro da história, que é totalmente diferente 
do outro futuro que você poderia ter escolhido. Então não existe página depois de 

                                                        
148 Samira girou o aparelho que tinha nas mãos. 
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página, porque você tem que saltar, certo? 
 
JC: Programar isso tudo... 
SA: Isso é muito difícil. Então eu realmente não sei se a gente vai conseguir fazer. 

E eu adoro trabalhar desse jeito. E é muito louco, porque pra uma pessoa que falava 
cinco anos atrás “que  saco, quando você aprende uma coisa, você tem que aprender 
outra”, hoje eu adoro fazer isso. Essa é a diversão. Difícil é arrumar dinheiro pra fazer 
essas loucuras, arrumar gente que acredite nessas loucuras com a gente, isso é difícil 
[risos]. O resto é muito bom. Olha essa, tipo, você está lendo. Essa é Ostras. Você 
está nessa posição, certo? Tá dizendo que o menino está na frente de um 
restaurante... Você está vendo o pé dele aqui... Você pode ver até o céu, explorar 
toda a cena do ponto de vista do personagem. Eu não sei se eu respondi exatamente 
o que queria saber. 

 
JC: É, a gente estava falando da questão dos autores, que a autoria é bem 

diferente... 
SA: A gente faz todo mundo junto, e aí de crédito vem quem escreveu e quem 

traduziu, que ilustrou e animou, produção de som, trato igual. Mas tem o crédito de 
todo mundo junto, porque na hora de fazer, faz todo mundo junto. Agora, como divide 
direito autoral de tudo isso... 

 
JC: Só Deus sabe, por que você não está trabalhando com direito autoral, que é 

outro nó futuro. 
SA: Saberei no futuro. Na verdade eu deveria estar fazendo isso precisamente 

agora, porque eu deveria estar com contrato pronto para os dois projetos próximos, 
mas eu não tive tempo ainda, e como, graças a Deus, são pessoas muito amigas e 
muito queridas.... sei que vai dar certo. 

 
JC: É aquele que você falou que vai ter direito autoral? 
SA: São duas pessoas muitas amigas e muito queridas. Assim que eu lançar esse 

um, que vai ser um evento... consigo me focar nesses [risos] 
 
JC: Um problema que a gente tem percebido durante esses estudos é questão da 

evanescência dos livros digitais. Quem soltou o PUM, da Companhia das Letras, já 
não está mais disponível. Mesmo o Meu aplicativo de folclore. Não estão mais 
disponíveis para download porque não foram atualizados. Esse problema teria 
solução, no seu ponto de vista, futuramente, ou os livros digitais nasceram pra ser 
efêmeros mesmo e pronto? Porque durar só quatro anos... Mesmo que dure os quatro 
anos, é muito pouco. A gente não vai ter cânone nunca mais, tipo, clássico, a gente 
não vai ter clássico no digital? 

SA: Eu acho que o processo de manutenção tem que fazer parte do processo de 
publicação.  

 
JC: E pra que isso aconteça e se garanta? 
SA: A editora tem que investir em tecnologia. Olha, eu vou chutar, você que está 

com a leitura toda na cabeça, você vai dizer se eu estou chutando certo ou não. Eu 
sou capaz de apostar que quando inventaram a prensa foi a mesma coisa. “Ah não, 
mas agora os livros escritos a mão não vão mais existir...”, e depois as pessoas 
entenderam que elas poderiam na verdade popularizar a leitura pra todo mundo, que 
era importante elas terem gráficas. 
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JC: E você acha que isso é o que vai acontecer no digital? 
SA: Eu acho que sim. 
 
JC: Porque a gente tem que ter a empresa que vá pra frente. Você entende o que 

eu estou falando? A pessoa resolve criar uma empresa dela agora e faz lá três, quatro, 
cinco livros e de repente não deu certo, fechei, e nunca mais será atualizado aquilo. 
Então na verdade teria que ter um investimento maior pra existir um produto... 

SA: Tem que investir mesmo. Se você tem um produto que é tecnológico, a 
tecnologia tem que ser parte deste produto. Não dá nem pra você usar um 
programinha que faz, não dá pra você contratar um terceirizado que faça, não dá pra 
você contratar uma empresa na Índia ou na China que faça. Não dá, a tecnologia tem 
que ser sua. Por N razões - por manutenção, por aprendizado... Porque a hora que 
você aprende o processo, vai começar a ficar mais barato, mais rápido, ou é quando 
você pode sofisticar e inovar na experiência. A hora que você coloca as pessoas com 
conhecimento, experiência e que você cria um processo completo de trabalho. Tem 
N razões pra isso ser necessário. Todo mercado que você for olhar hoje tá indo pra 
um modelo de assinatura. Se você for usar o Windows, é assim. Entendeu? Por que 
é que as editoras ainda não viram isso? Estão com medo. Pra mim é só isso, então 
estão com dificuldades financeiras, que a gente sabe, que todo mundo está mesmo. 
Todo mundo do país e eles inclusive, mas mais do que isso, eles estão com medo. E 
aí na conta do medo eu boto o seguinte: estão com tanto medo que não estão 
percebendo que podia ser mais barato do que eles estão achando que é. 

 
JC: “Não, a gente vai investir nisso, então vamos contratar as pessoas aqui, pra 

construir isso e ter internamente”. 
SA: Pega a StoryMax, liga pra StoryMax, marque uma reunião e fala “escuta, venha 

pra cá, quanto vocês... Vocês vendem a empresa pra gente? ”. Você sabe como é 
feita a venda de startup, já viu como é? Eu acho que deve ser parecido com venda 
de outras empresas, só sei desse modelo porque eu conheço. Você adquire a 
empresa inteira, com os funcionários e os fundadores têm contrato de X anos para 
ficar na direção da empresa. Faz isso, sabe? Vai custar pra você um valor pela 
empresa, mais o preço da publicação de um livro de, sei lá, vou chutar, entre 3 e 5 mil 
exemplares por mês... e você publica 10, 20 títulos num ano. E testa mercado, e 
encontra modelos... Eu sou uma empresa pequena. Se me fizerem uma proposta 
realmente boa, eu vou ouvir e ser muito transparente no porque sim e porque não... 
mas não, preferem olhar e pensar, “isso não existe”. Então não tem essa do digital 
matar o papel... quem vai matar não é o digital, quem vai te matar é o próprio mercado, 
do jeito que as coisas estão indo, entendeu? Porque se a leitura não for atraente e 
interessante que nem outras atividades culturais... as pessoas simplesmente “não vão 
mais ter tempo” de fazer isso. E isso vai ser ruim pra todo mundo. Como negócio e 
como ser humano... então vamos fazer alguma coisa de verdade? Vamos, poxa. 

 
JC: Uma outra questão também – que surgiu até de uma autora que respondeu 

meu formulário de autores, que também é pesquisadora –, é que no livro impresso 
pressupõe-se sempre o vazio constitutivo, o que o leitor vai formar na cabeça dele. 
No livro digital, por ter tantos meios, tantas linguagens juntas, ainda há espaço para 
esse vazio constitutivo? 

SA: Com certeza. Como eu falei no caso do réquiem do Frritt. Na verdade, ele fica 
ainda muito mais rico, porque ele passa a abarcar outras linguagens. É a grande 
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história, uma conversa que agora está “em alta”, é a diferença de um livro ilustrado e 
um livro não ilustrado. Escuta, porque ele é ilustrado ele tá tirando a imaginação do 
leitor? Não, ao contrário, ele tá acrescentando uma outra camada de linguagem que 
vai combinar com outras coisas e vai refletir mais e pensar mais. Pensar assim é 
preconceito.  

 
JC: Você acha que a necessidade da posse ou acesso a um dispositivo de leitura 

(um device próprio, um iPad, um tablet, um smartphone) atrapalha a disseminação 
dos livros interativos para crianças no Brasil? 

SA: Minha resposta é polêmica: não. A gente tem entrevistado educadores, no 
Brasil inteiro, porque a gente tem usuário no Brasil inteiro. Aí a gente vai conhecendo 
várias pessoas. Então tem gente do extremo Norte, tem gente do Mato Grosso, lá do 
meio do mato; Esses caras... O relato que eu mais escuto é “os meus alunos têm 
celulares melhores que o meu”. Então quando eu vejo que as pessoas vêm com esse 
papinho, eu sempre falo... as pesquisas já mostram – principalmente quando você 
está falando, óbvio, dos que são um pouquinho maiores, não tô falando de criancinha 
(se bem que já aparece também nas pesquisas); tô falando de 12, 13, 14, 15 – eu 
sempre falo, 60% dos estudantes do ensino médio vão pra escola com seus aparelhos 
no bolso e querem usar. Só que o que você vai botar lá dentro, o que você vai usar, 
o professor tá preparado pra fazer isso...? Outra coisa boa pra observar como as 
pessoas têm sim aparelhos em tudo que é canto é essa campanha de vídeos que a 
Globo tem feito... dá uma olhada nas cidades de onde eles recebem vídeos – então 
quer dizer... a criança pequena pode até não ter... mas os pais têm sim. Então essa 
é uma coisa, e sempre quando começa essa conversa com o leitor ou com o 
professor, “ah, mas eu não sei usar”, eu falo “você usa o WhatsApp? Você baixou o 
WhatsApp na loja?”. “Baixei”. “Então, é igual. Você usa WhatsApp?”. “Eu uso”. “É mais 
fácil que usar o WhatsApp, porque você não precisa digitar nada”. Então essa visão 
de que as pessoas não têm como ler não é verdade – acho que hoje elas têm mais 
acesso a aparelhos celulares do que a livros até em alguns lugares. Todo mundo tem 
WhatsApp. Pro WhatsApp ninguém fala que não tem computador, que não tem 
celular, que não tem internet... claro que existem diferenças sociais... mas muito, 
muito do que se ouve por aí é falta de informação. 

 
JC: Às vezes a escola pode não ter computador, mas o aluno tem celular? 
SA: Ué, a gente fechou com a Secretaria de Educação do estado inteiro aqui por 

isso. Porque que eles fizeram o estudo – e eu não me envolvi nisso, tá, o meu 
envolvimento foi rezar pra que desse certo. 

 
JC: Será que eles passam essa pesquisa? 
SA: Não sei, acho difícil. Eles fizeram. Faz parte do processo de avaliação deles. 

Quando você chega lá, eles falam “beleza, então agora vai pra equipe pedagógica”. 
Aí a pessoa que é meu ponto falou “tem duas coisas que eles vão avaliar, que eu 
posso te falar”. Primeiro a questão pedagógica mesmo, se o produto é bom, se não 
tem nenhum preconceito no meio, coisas tão bobas que aparecem, sim, em obras 
que a gente nem imagina. Então isso é o tipo de coisa que eles avaliam. E um outro 
tipo de coisa, no seu caso especial, é o quanto o fato de ser um produto tecnológico, 
isso pode ser ruim. Seja porque não são todas as pessoas que vão acessar ou seja, 
porque governo é telhado de vidro. E foi aprovado. Então eu não sei o que eles 
fizeram, mas eles com certeza entenderam que se a escola não tem, o aluno tem... 
Sei lá, mais da metade, pelo menos. 



 
 

296 
 
 

JC: E esse contrato específico com a Secretaria é pra qual ou quais livros? 
SA: Pros meus livros gratuitos. 
 
JC: Para os professores trabalharem... 
SA: Em sala de aula. E aí a gente vai fazer formação, tem um monte de coisas. 
 
JC: Mas eles vão te pagar alguma coisa pra fazer isso? 
SA: Não, não, são meus livros gratuitos. 
 
JC: Não, mas é que vai ter o teu trabalho todo de fazer um trabalho lá...  
SA: Sim, os meus livros gratuitos ou são governo ou são empresa. Eles que vão 

me pagar. Em tese, sim, tá previsto, vamos ver se vai acontecer... isso é uma startup 
[risos] 

 
JC: Então, pra fechar: o que tem a ganhar dos dois lados pra gente falar de livro 

digital interativo. O que ganha a tecnologia e o que ganha a literatura com os livros 
digitais interativos? 

SA: Não sei se entendi a pergunta. Me dá sua opinião pra eu entender. 
 
JC: O que ganha a tecnologia trabalhando a literatura, e o que ganha...  
SA: O que a literatura traz de bom pra tecnologia e o que a tecnologia traz de bom 

pra literatura? 
 
JC: Isso, o que acrescenta um ao outro; por serem produtos diferentes, tem que 

haver um ganho dos dois lados. 
SA: Tá, então vamos começar pelo mais fácil. O que a tecnologia traz pra literatura, 

que é o mais óbvio, que é o que todo mundo fala. Acessibilidade, principalmente num 
país como o nosso. Eu tô falando de logística, disponibilidade. Eu publiquei 
recentemente um artigo... Ah, esqueci, a gente ganhou o prêmio do BID, do Banco 
Interamericano, na área de economia criativa. E aí eles me convidaram pra publicar 
um artigo falando do impacto social que a gente tá fazendo. 

 
JC: Eu li, esse último que você postou. 
SA: Você viu a comparação que eu fiz? Eu peguei uma cidade com IDH baixíssimo, 

de Alagoas, e São Caetano. E os meus leitores de Alagoas leem por mais tempo do 
que os de São Caetano. Por quê? Pode ser um milhão de coisas, mas vou dar uns 
chutes. Porque lá eles têm menos opções do que ler. Provavelmente os livros de 
papel não chegam lá. E tem mais um detalhe na parada - o livro que eles mais leem 
é um livro que fala sobre fome. É o Ostras. Será que a temática é mais interessante 
pra eles? Será que eles se sentem menos como os únicos que enfrentam a fome no 
mundo? Então, tem N razões. A primeira coisa, eu acho que é isso, o fato de a gente 
vencer as fronteiras. A gente conseguiu chegar longe. A gente publica em outras 
línguas... e aí a gente tá falando de além do Brasil, tá falando de alfabetização em 
outras línguas... Acho que essa coisa de você equilibrar as linguagens todas, dar a 
todas elas a possibilidade de estar juntas, se combinarem, fazer com que isso seja ao 
mesmo tempo um fator de atração para o leitor, e um fator de desenvolvimento em 
termos de reflexão, de arte, e de lidar com coisas diferentes. Acho que abre uma 
possibilidade de... Olha só como é o oposto do que algumas pessoas dizem – acho 
que abre uma possibilidade de protagonismo do leitor em relação à história. Porque 
ele pode narrar, porque ele pode fazer as atividades sugeridas... Eu acho que a 
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narração é o negócio mais forte de todos. Esse nosso novo, toda a tônica dele é sobre 
isso, sobre você criar uma história. Então eu acho que - de novo, só pra tocar nesse 
assunto - eu acho que o preconceito que a gente tem, o medo que a gente tem da 
tecnologia está impedindo a maior parte das pessoas - especialmente os 
pesquisadores, isso é bizarro - de perceber todas as possibilidades novas que elas 
estão abrindo. Então é isso, da tecnologia pra literatura principalmente, espero que 
não tenha esquecido de nada. 

 
JC: E da literatura pra tecnologia? 
SA: Da literatura pra tecnologia eu acho que a gente tá tornando um ambiente, que 

é absolutamente árido, em absolutamente poético. A gente tá levando pra lá uma 
coisa maravilhosa, artística... Outra experiência. Faz umas duas semanas, teve um 
evento do Google aqui em São Paulo, pra mostrar o que ele fez naquele ano e o que 
vai fazer no ano seguinte. Eu vi uma coisa lá que mexeu muito comigo e a gente 
conversou muito aqui. Eles tão fazendo muitas coisas com inteligência artificial, é uma 
das verticais do Google já desde o ano passado. Então eles tiveram um terço do 
evento sobre inteligência artificial. São vários speakers do mundo inteiro que eles 
trazem, pra falar dos cases das áreas que estão fazendo coisas mais bacanas. Então 
a pessoa que abriu essa parte de inteligência artificial, eu até anotei o nome e pedi 
pra me conectarem, é uma pesquisadora, artista plástica, e ela é a head de 
inteligência artificial do Google no Brasil. Foi sensacional a fala dela. Ela chegou e 
falou assim “gente, vocês sabem o que é inteligência artificial? Vamos falar, por 
exemplo, de inteligência artificial para reconhecimento de face. Quando você olha pra 
um rosto que você não vê necessariamente há muito tempo, o que exatamente você 
olha nele pra saber que ele é um rosto conhecido?”. Cada um vai ter uma 
característica, mas existem as características que são mais comuns. E o que é 
inteligência artificial? Aí ela começou a explicar. Ela deu uma explicação 
absolutamente do dia a dia, enfim, porque ela é genial, com uma poética sensacional 
de como funciona uma inteligência artificial, e de como é relevante a inteligência 
humana para construir uma inteligência artificial que valha a pena, porque ela pode 
estar cheia de preconceitos, que é muito fácil construir uma inteligência artificial cheia 
de preconceito. E a fala dela foi toda sobre isso, sobre o que é – ela falava “a gente 
precisa que todas as pessoas saibam o que é uma inteligência artificial, porque esse 
é o único jeito de a gente ter uma inteligência artificial democrática”. Olha isso! Isso é 
o que literatura traz, na minha opinião, para tecnologia. Essa coisa de tornar palatável 
pra todo mundo, tornar prazeroso pra todo mundo. Eu não sei se te contei isso, eu 
acho isso sensacional, fiquei arrepiada só de falar. Os meus meninos, que são os 
meninos que trabalham comigo - dois meninos e uma menina. Logo vai vir outra 
menina, se Deus quiser. A gente tem uns critérios malucos de seleção, eu te falei. 
Mas por acaso, olha que coisa – por acaso, não, foi muito peneirado, né?! - o meu 
ilustrador é filho de autor. O pai dele já ganhou um Barco a Vapor, veja bem. Todos 
eles gostam muito de jogo. Todos eles. De jogo e leitura, claro. E o dev 
[developer/programador] é filho de escritor também, o pai dele já trabalhou na Flip no 
passado. Artista é mais comum a gente falar “ah, família de artista”, mas não 
programador, né?! E esse menino lê mais que eu. Assim, sem ser por obrigação, que 
por obrigação eu leio muito porque é o meu trabalho. E ele lê muito, toda semana ele 
está com um livro diferente. Isso é raro. É muito difícil, porque eu preciso de uma 
pessoa que entenda que a tecnologia existe nesse produto para fazê-lo funcionar (e 
funcionar aqui é ser uma boa experiência de leitura). Ou pro modelo de negócio 
funcionar, enfim. A função da tecnologia não é aparecer. E só uma pessoa que gosta 
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de ler seria capaz de fazer isso. Entende? E é por isso, inclusive, que eu acho que é 
ruim terceirizar ou fazer parcerias, porque você não vê, não tem o melhor das pessoas 
todas envolvidas. Não tem a produção conjunta, você não vê quem é. Então eu acho 
que quando a gente fala da literatura na tecnologia, eu acho que a gente tá tornando 
a tecnologia um lugar muito melhor. É muito louco ver esses meninos querendo 
trabalhar com a gente, querendo que a leitura seja uma atividade que as crianças e 
os jovens de hoje gostem. Você entende que é o oposto de ficar apenas falando “olha, 
ler é importante”? 
  



 
 

299 
 
 

APÊNDICE N – ENTREVISTA DE ISABEL COELHO, EDITORA DE LITERATURA 
INFANTIL E JUVENIL DA FTD 

 
Entrevista respondida por e-mail, em 13 de novembro de 2018, com reperguntas 
respondidas em 10 de dezembro de 2018, e autorização para uso das informações e 
da íntegra entrevista nesta dissertação. 
 

1) A FTD já investiu em livros digitais interativos? Para adultos ou para crianças? 
Foram em formato de aplicativo (app-books), EPUB ou qual(is)? Em quais sistemas 
e suportes funcionam? Celulares e tablets, iOS e Android? 

A FTD tem uma equipe que desenvolve obras digitais tanto para os livros didáticos 
como para os de literatura e paradidáticos. Eu só consigo responder pela área de 
literatura. Sim, a FTD tem mais de cem títulos vertidos para a linguagem digital. São 
EPUBs e também apps, que funcionam em todos os suportes.  

 
2) Em caso positivo, quantos e quais são os títulos infantis e juvenis digitais 

interativos da FTD? 
O catálogo digital tem mais de cem obras e fica à disposição no site da editora. 
 
3) Em caso negativo, a empresa tem intenção em produzir a curto ou médio prazo 

livros digitais interativos para crianças? Se sim, ou se não, por quê? 
---- 
 
4) Se a empresa já investiu nesse formato e desistiu, quais os motivos?  
Houve um investimento para versão das obras de literatura, mas o mercado escolar 

não absorveu de imediato a demanda. Hoje, a editora produz os livros acessíveis, 
como estipulado por lei, e os digitais sob demanda. 

 
5) Qual é a atual política da FTD para livros digitais, em geral, e sobretudo em 

relação aos infantis?  
Creio que já foi respondido acima. 
 
6) Como você enxerga o mercado de livros digitais interativos para crianças hoje? 

Esse formato tem futuro, a curto, médio ou longo prazo, na sua opinião? O que é 
necessário para isso? 

Como comentei no curso, trata-se de uma área muito singular e instigante, 
certamente teremos que nos adaptar melhor no futuro. Hoje, vejo que as escolas 
ainda não estão tão preparadas para trabalhar com o material digital, a não ser 
escolas de ponta é uma ou outra instituição. E, no âmbito doméstico, existe a questão 
do hábito de leitura, que é também um paradigma. Eu não sou especialista no 
assunto, mas creio que falta demanda e produção para alimentar uma possível 
demanda. Ou seja: o círculo mercadológico ainda não se fechou. 

 
7) Se quiser acrescentar mais alguma informação, fique à vontade! 
Creio que meu conhecimento sobre o assunto está aqui. 
 
8) Você autoriza o uso das informações aqui fornecidas na dissertação e em 

eventuais outras publicações e atividades acadêmicas ou profissionais relacionadas, 
bem como a utilização da íntegra da entrevista como apêndice da dissertação? 
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Autorizo a publicação da entrevista como apêndice da dissertação. Outros usos 
peço que me consulte antes, por favor. 

 
Reperguntas: 
 
1b) Como a evanescência dos livros digitais é uma das questões importantes que 

abordamos na dissertação, gostaria de saber por que os livros-aplicativos A baleia, 
de Cláudio Feldman; Alice no país das maravilhas, de Ligia Cademartori; Os 
telecaramujos, de Maria Heloisa Penteado; e Quer brincar de pique esconde, de 
Isabella Carpaneda e Angiolina Bragança (finalistas do Jabuti 2015) não estão mais 
sendo vendidos pela FTD nas lojas digitais? Precisam de atualizações frente a 
mudanças no sistema iOS e não foram atualizados? Desde quando não estão mais 
disponíveis? Por quê não foram atualizados? Custo? Há previsão de que seja feita 
essa atualização e que os livros voltem a ser vendidos? Por que eles ainda constam 
da página da FTD Educação? 

Os apps continuam disponíveis para as escolas adotantes, apenas não estão mais 
à venda nas lojas virtuais que você comentou. Nada de especial nisso. As 
atualizações são feitas conforme a necessidade do mercado.  

  
2b) Pelas suas informações, poderíamos afirmar que houve uma retração nas 

iniciativas de produção do livro digital interativo para crianças por parte da FTD, 
(assim como verificamos que ocorreu em outras grandes editoras que ouvimos: 
Rocco, Companhia das Letras, Global). Você afirmou que houve um investimento em 
obras de literatura, mas que o mercado escolar não absorveu de imediato a demanda 
e que hoje a editora produz os digitais de literatura infantil sob demanda. Há 
demanda? Quem demanda? Qual é esse mercado/público? 

Não houve uma retração no digital. Todos os produtos da FTD saem com uma 
versão digital. Os livros de literatura têm um ritmo diferente, mas segue o ritmo do 
mercado, que também não está acelerado. A demanda do mercado da FTD é escolar, 
este é o público. 
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APÊNDICE O - ENTREVISTA DE JOÃO LEAL, CO-FUNDADOR E DIRETOR DA 
PLATAFORMA ÁRVORE DE LIVROS 

 
 

Entrevista concedida a Jaqueline Conte, em 1 de junho de 2018, por e-mail, com 
autorização para uso das informações nesta dissertação e eventuais outras 
produções e atividades acadêmicas, bem como para utilização da íntegra como 
apêndice da dissertação. 

 
1) Quantas escolas assinam a plataforma e que faixas etárias a plataforma atende? 
Hoje são mais de 200 escolas, atendemos todas as faixas etárias. 
 
2) Quando foi fundada a Árvore de Livros e por que apostaram no conteúdo digital? 
2014. A aposta no conteúdo digital veio por conta da realidade dos alunos hoje e 

também da necessidade de resolver o problema logístico de acesso aos livros. 
 
3) Qual o diferencial da plataforma? 
Acesso simples, conteúdo extenso e variado com qualidade na palma da mão dos 

alunos e professores, uso ilimitado, relatórios de leitura atualizados em tempo real 
para feedback do trabalho do professor, projetos de leitura que desenvolvemos e 
assessoria pedagógica para as escolas. 

 
4) Quantos livros há no acervo? 
Mais de 10 mil livros, hoje. 
 
5) Que tipo de livro há na biblioteca digital da plataforma? A maioria é somente em 

PDF (livros originalmente impressos e digitalizados)? Qual a percentagem de livros 
interativos na biblioteca/plataforma? (Livros em EPUB interativos, com movimento, 
áudio e outros recursos; livros aplicativos?) 

Todos os tipos, exceto os livros didáticos. A maior parte é em EPUB (mais de 85% 
hoje). Mas existem PDFs também. Temos poucos livros interativos hoje, maior parte 
para educação infantil. 

 
6) Como você vê a procura por livros da biblioteca digital? Qual o volume de acesso 

ou número de livros lidos por período? Como medem esse acesso/ leitura? 
Ano passado tivemos mais de 200 mil leituras na plataforma. Sendo digital, 

conseguimos medir tudo que acontece na plataforma. Consideramos leitura quando 
efetivamente o aluno está lendo um livro e ultrapassa 60% do mesmo. 

 
7) O acesso é por computador de mesa ou também é possível acesso por 

dispositivos móveis? 
Qualquer dispositivo e computadores. Temos um aplicativo também; o legal do 

aplicativo é que os alunos podem ler os livros sem internet. 
 
8) Qual a média de leitura digital dos alunos que acessam a plataforma? 
Ano passado conseguimos multiplicar por 2,3x os livros lidos pelos alunos, se 

compararmos a períodos anteriores onde eles não usam a Árvore. 
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9) Vocês pretendem abrir a plataforma para assinaturas de pessoas físicas? Por 
quê? 

Ainda não, nosso grande objetivo e missão é formar um país com mais leitores. 
Acreditamos que essa formação deva acontecer na educação básica, por isso, 
estamos focados nas escolas.  

 
10) Como vocês veem o mercado de livros digitais e de livros interativos, hoje e no 

futuro? 
Com relação a números ainda é algo pequeno se comparado com o livro físico, 

mas vem crescendo bastante e o uso está crescendo muito no meio dos estudantes. 
Então, acreditamos que no futuro que está muito próximo, os livros digitais farão cada 
vez mais parte do dia a dia dos alunos. 
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APÊNDICE P - ENTREVISTA DE MÔNICA TIMM DE CARVALHO, DIRETORA-
EXECUTIVA DA PLATAFORMA ELEFANTE LETRADO 

 
Entrevista concedida, por e-mail, a Jaqueline Conte, em 21 de maio de 2018, com 
autorização para uso das informações nesta dissertação e eventuais outras 
produções e atividades acadêmicas, bem como para utilização da íntegra como 
apêndice da dissertação. 

 
1) Quantas escolas assinam a plataforma e que faixas etárias a plataforma atende? 
Temos hoje cerca de 115 escolas integradas à plataforma e 20 mil estudantes, a 

maior parte de 6 a 11 anos, foco do trabalho do Elefante Letrado (Anos Iniciais do 
EF). 

 
2) Quando foi fundada a Elefante Letrado e por que apostaram no conteúdo digital? 
Foi fundada em 2014, mas a operação foi iniciada em 2015. A linguagem digital foi 

a escolhida por ser uma realidade cada vez mais presente na vida das novas 
gerações, por ser um produto que não agride a natureza e por possibilitar às crianças 
fácil e permanente acesso a centenas de livros. 

 
3) Qual o diferencial da plataforma? 
A curadoria de literatura infantil e o fornecimento de relatórios a professores e 

gestores sobre evidências da aprendizagem dos alunos em relação à formação do 
hábito da leitura e ao desenvolvimento da compreensão leitora.  

 
4) Quantos livros há no acervo? 
Aproximadamente 540 em português e 430 em inglês. 
 
5) Que tipo de livro há na biblioteca digital da plataforma? A maioria é somente em 

PDF (livros originalmente impressos e digitalizados)? Qual a percentagem de livros 
interativos na biblioteca/plataforma? (Livros em EPUB interativos, com movimento, 
áudio e outros recursos; livros aplicativos?) 

Todos os livros estão em EPUB 3, layout fixo. A maior parte deles tem algum tipo 
de animação/ interação, mas sempre respeitando os limites do que vem a ser um livro. 
Não fazemos videoclipes de livros. A experiência desejada é a da leitura. Os 
estudantes podem contar com o áudio das narrações de parte do acervo em 
português (livros classificados para o leitor inicial) e para todo o acervo em inglês (com 
o objetivo de que tenham acesso à pronúncia e entonação de referência). Além disso, 
todos os livros contam com o recurso de “zoom” e com a possibilidade de o aluno 
gravar a sua própria leitura oral. 

 
6) Como você vê a procura por livros da biblioteca digital? Qual o volume de acesso 

ou número de livros lidos por período? Como medem esse acesso/ leitura? 
Enquanto a média de livros lidos no Brasil por alunos do EF1 é de apenas 4 ao 

ano, segundo pesquisa feita pelo Ibope Inteligência, no ano passado a média de livros 
lidos por aluno na plataforma foi de 34. 

 
7) O acesso é por computador de mesa ou também é possível acesso por 

dispositivos móveis? 
Por computadores, tablets ou smartphones. 
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8) Qual a média de leitura digital dos alunos que acessam a plataforma? 
Média de 34 livros por criança, ao ano. No entanto, algumas escolas privadas 

chegaram à marca de 80 livros/ano. 
 
9) Vocês pretendem abrir a plataforma para assinaturas de pessoas físicas? Por 

quê? 
No início, havia a comercialização para pessoas físicas, mas essa prática foi 

descontinuada. O motivo é a necessidade de conhecimento específico sobre o ensino 
da leitura, para fazer uma adequada avaliação dos relatórios apresentados pela 
plataforma. Além disso, os relatórios têm o propósito de auxiliar os mediadores a 
realizar as intervenções que garantam a aprendizagem da leitura. Pais costumam não 
estar habilitados a essa articulação pedagógica.  

 
10) Como vocês veem o mercado de livros digitais e de livros interativos, hoje e no 

futuro? 
Não há mais como negar um fato: o século XXI instituiu o ambiente digital como 

mais um portador de textos - e esses portadores vêm se tornando cada vez mais 
presentes no que chamamos de “ecossistema da leitura”. As novas práticas sociais 
de leitura e escrita envolvem o mundo digital. Um exemplo é a resposta que faço 
digitalmente a essas perguntas... Livros digitais são uma realidade crescente. Não 
letrar crianças nesse ambiente é o mesmo que condená-las a viver num século que 
já passou. 
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APÊNDICE Q – FORMULÁRIO DE PESQUISA COM AUTORES DE LITERATURA 
INFANTIL E JUVENIL BRASILEIROS 
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APÊNDICE R - LISTA DE AUTORES QUE RESPONDERAM AO FORMULÁRIO DE 
PESQUISA APLICADO POR JAQUELINE CONTE, POR MEIO DA FERRAMENTA 

GOOGLEFORMS, E AS RESPECTIVAS FORMAS DE ATUAÇÃO 
 

Autores que responderam a pesquisa Atua como: 
Adilson Farias Ilustrador(a) 
Adriana Barretta Almeida Escritor(a) 
Agláia Pereira Tavares de Almeida Escritor(a) 
Alexandre de Castro Gomes Escritor(a) 
Alexandre Rampazo Escritor(a) e ilustrador(a) 
Alvaro Ottoni de Menezes Escritor(a) 
Alvaro Posselt Escritor(a) 
Amélia Maria Cavalcanti Lacombe Escritor(a) 
Ana Cristina Silva Abreu Escritor(a) 
Ana Margarida Wallerstein Mignone Escritor(a) 
Ana Rapha Nunes Escritor(a) 
Andrea Viviana Taubman Escritor(a) 
Angela Leite de Castilho Souza Escritor(a) e ilustrador(a) 
Angelo Abu Escritor(a) e ilustrador(a) 
Anna Claudia Ramos Escritor(a) e ilustrador(a) 
Antonio Sergio Nunes Figueiredo Escritor(a) 
Atlan Coelho Ilustrador(a) 
Caio Riter Escritor(a) 
Carlos Augusto Veiga Segato Escritor(a) 
Carolina Avelino Cardoso Ilustrador(a) 
Carolina Vigna Escritor(a) e ilustrador(a) 
Celso Sisto Silva Escritor(a) e ilustrador(a) 
César Tadeu Obeid (César Obeid) Escritor(a) 
Christian Nectoux David Escritor(a) 
Cristiane Lucia Souza Freitas (Cristiane 
Souza) Escritor(a) 
Daniela de Moura Vieira Escritor(a) e ilustrador(a) 
Dílson Lages Monteiro Escritor(a) 
Douglas Trancoso de Britto Escritor(a) e ilustrador(a) 
Eldes de Paula Oliveira Ilustrador(a) 
Eliane Ganem Escritor(a) 
Eloí Elisabete Bocheco Escritor(a) 
Fabio Maciel Escritor(a) e ilustrador(a) 
Felipe Ribeiro Campos Escritor(a) e ilustrador(a) 
Fernando Antonio Pires Escritor(a) e ilustrador(a) 
Fernando Lima Monteiro Escritor(a) 
Gabriel Lacerda Escritor(a) 
Galeno de Amorim Junior Escritor(a) 
Geonias Ribeiro de Araújo (Gió) Escritor(a) e ilustrador(a) 
Gerusa Barbosa Leal Escritor(a) 
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Gisele de Fatima da Cruz Godoi Escritor(a) 
Gloria Kirinus Escritor(a) 
Gustavo Vazquez Ramos Escritor(a) 
Henrique de Almeida Barbosa do Vale Escritor(a) 
Ilan Brenman Escritor(a) 
Jacira Conceição Nascimento Fagundes Escritor(a) e ilustrador(a) 
Jairo Cézar Soares de Souza Escritor(a) 
João Batista Vaz Escritor(a) 
João Proteti Escritor(a) e ilustrador(a) 
José Maurício Séllos Escritor(a) 
José Salmo Dansa de Alencar Ilustrador(a) 
José Wilson Magalhães Ilustrador(a) 
Josiane Mayr Bibas Escritor(a) e ilustrador(a) 
Juliana Bumbeer Escritor(a) e ilustrador(a) 
Júlio Emílio Braz Escritor(a) 
Katia Godinho Gilaberte Escritor(a) 
Katya Keiko Hirata Escritor(a) 
Leonardo Antunes Cunha Escritor(a) 
Leticia Ludwig Moller Escritor(a) 
Lilian Guinski Escritor(a) 
Llucilia de Sa Alencastro Ilustrador(a) 
Lucas Buchile Pinto Escritor(a) 
Lucia Cabete Ilustrador(a) 
Luciano Félix Ferreira Ilustrador(a) 
Luis Eduardo Matta Escritor(a) 
Luiz Eduardo Motta Carvalho Ilustrador(a) 
Marcelo Rodrigues Alves Bittencourt Ilustrador(a) 
Márcia Széliga Escritor(a) e ilustrador(a) 
Marcia Paganini Cavéquia Escritor(a) 
Mari Ines Piekas Ilustrador(a) 
Maria Carolina Pereira Jorge Ilustrador(a) 
Maria Elaine Altoe Escritor(a) 
Maria Inez do Espirito Santo Escritor(a) 
Maria Nireuda Alves Longobardi Escritor(a) e ilustrador(a) 
Mariana Medeiros Massarani Escritor(a) e ilustrador(a) 
Mariana Peres Escritor(a) 
Marilza Conceição Escritor(a) 
Maurício Veneza da Silva Escritor(a) e ilustrador(a) 
May Shuravel Berger Escritor(a) e ilustrador(a) 
Milene Barazzetti Machado Escritor(a) 
Nara L. C. Salamunes Escritor(a) 
Neftaly Vieira Gonçalves Ilustrador(a) 
Neyd Maria Makiolka Montingelli Escritor(a) 
Nivânia Carvalho Rocha da Silva Escritor(a) 
Patricia Perez Ilustrador(a) 
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Paula Mastroberti  Escritor(a) e ilustrador(a) 
Paulo Eduardo Mauá Escritor(a) 
Pedro Bandeira Escritor(a) 
Pedro Karp Vasquez Escritor(a) e ilustrador(a) 
Priscila Prado Escritor(a) 
Rafael Alexandre Ortiz Soares Ilustrador(a) 
Regina Mota Escritor(a) 
Regina Zelia Savernini Drumond (Regina 
Drummond) Escritor(a) 
Renata Goulart de Carvalho Costa Escritor(a) 
Ricardo de Medeiros Ramos Filho Escritor(a) 
Ricardo José Duff Azevedo (Ricardo Azevedo) Escritor(a) e ilustrador(a) 
Robertson Frizero Barros Escritor(a) 
Rogério Andrade Barbosa Escritor(a) 
Rogério Borges Escritor(a) e ilustrador(a) 
Rogério de Souza Coelho (Rogério Coelho) Ilustrador(a) 
Rosane Pamplona Escritor(a) 
Rosângela Maria de Queiroz Bezerra Escritor(a) e ilustrador(a) 
Rose Cleide Rodrigues Escritor(a) 
Roseana Murray Escritor(a) 
Sandra Constantin Popoff Escritor(a) 
Sandra Regina Paredes Pina da Cunha Escritor(a) 
Sandra Ronca Escritor(a) e ilustrador(a) 
Saulo Nunes Marques Ilustrador(a) 
Shirley Souza Escritor(a) 
Silvio Augusto de Oliveira Escritor(a) 
Simone Alves Pedersen  Escritor(a) 
Simone Cruz dos Santos Mota Escritor(a) 
Sol Mendonça Escritor(a) 
Solange Sánchez Escritor(a) 
Tatiana Fontoura Rivoire Escritor(a) e ilustrador(a) 
Vera de Almeida Andrade  Escritor(a) e ilustrador(a) 
Veruschka Martins Guerra Escritor(a) e ilustrador(a) 
Viviane Veiga Távora Nunes Escritor(a) 
Willian Santiago Barros Ilustrador(a) 
Yvette Pais Escritor(a) e ilustrador(a) 
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ANEXO A – REGULAMENTO DO PRÊMIO JABUTI 2015 (CONFORME 
DISPONIBILIZADO NO GUIA DE ORIENTAÇÃO DO 57O PRÊMIO JABUTI) 
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ANEXO B - TERMO DE ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DO PRÊMIO JABUTI 
2015 
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ANEXO C – REGULAMENTO DO PRÊMIO JABUTI 2016 
 

PRÊMIO JABUTI 2016 
 

Criado em 1958 e outorgado anualmente pela Câmara Brasileira do Livro (CBL), o 

Prêmio Jabuti é o mais tradicional e prestigiado prêmio literário do Brasil, conferindo 

aos vencedores o reconhecimento da comunidade intelectual brasileira.  

 

Organizado por uma Comissão e por um Conselho Curador, indicados pela CBL, o 

58º. Prêmio Jabuti pauta-se pelo presente regulamento. 
 
I DAS OBRAS CONCORRENTES 
 
1. O Prêmio Jabuti será outorgado a obras inéditas – livros de autor/(a)(es) 
brasileiro(a) (s), nato/a/s ou naturalizado/a/s, com residência permanente no Brasil, 
publicadas em língua portuguesa no Brasil em primeira edição, entre 1º de janeiro e 
31 de dezembro de 2015, podendo, no entanto, a impressão ter sido feita fora do país.  
1.1 Se necessário, a CBL reserva-se o direito de solicitar comprovação de 

nacionalidade/residência do(a)(s) autor(a)(e)(s). 

1.1.1 No caso de antologias/coletâneas o(a)(s) ao menos um dos organizador(a)(es) 
deve(m) ser brasileiro(a)(s) [nato/a/s ou naturalizado/a/s, com residência permanente 
no Brasil, publicadas em língua portuguesa no Brasil em primeira edição, entre 1º de 
janeiro e 31 de dezembro de 2015, mas admite-se que, no corpo da antologia 
(qualquer que seja o gênero dos textos que a compõem), haja textos de autores 
estrangeiros. 
1.1.2 O ineditismo de uma antologia/coletânea (qualquer que seja o gênero dos textos 

que a compõem) não fica comprometido se um ou mais de seus textos tiverem sido 
publicados anteriormente em outra obra, em formato de livro, desde que o copyright 

da publicação anterior não esteja creditado ao mesmo autor/a inscrito/a no Prêmio 

Jabuti 2016. 
1.2 Considera-se livro obra intelectual impressa e publicada, com ISBN e ficha 

catalográfica, impressos no livro. 

1.3 Consideram-se inéditas obras que nunca tenham sido publicadas no Brasil, em 

edição formal, em formato impresso, dispondo de ISBN, e ficha catalográfica. 

1.4 Nas obras inscritas devem estar impressos, ISBN e ficha catalográfica, segundo 

o disposto na Lei do Livro (Lei no. 10.753 de 30.10.2003), em seu Capítulo II, Artigo 6 

(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.753.htm). 
1.5 A data de publicação deverá constar da página de expediente da obra ou colofão 

do livro impresso. 
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1.5.1 Caso o colofão não exista ou não especifique a data, a editora deverá 

apresentar, juntamente com o livro impresso, cópia da nota fiscal da gráfica como 

comprovante da data de impressão do livro. 

1.6 Não serão aceitas, em nenhuma hipótese, inscrições de obras com ficha 

catalográfica atribuída à CBL que não estiver em conformidade com os registros da 

entidade. 
 
1.6.1 Em caso de falsificação, além da desclassificação sumária, os responsáveis 

serão notificados judicialmente. 

 

2. As obras poderão ser inscritas pela editora ou pelo autor, ilustrador, tradutor, 

capista ou produtor gráfico até 15 de julho de 2016. 
 
2.1 A editora, empresa ou pessoa responsável pela inscrição da obra assume, no ato 

da inscrição, total responsabilidade pela veracidade das informações fornecidas, bem 

como pela absoluta conformidade entre a obra inscrita e este regulamento. 
 
2.2. A inscrição, independentemente de qualquer outro documento, significa plena 

aceitação, pelo solicitante ou por quem o represente, dos termos deste Regulamento. 
 
2.3. Ao inscrever obras de terceiros, o responsável pela inscrição: 
 
2.3.1. Declara que o/a autor/a ilustrador/a capista, produtor/a gráfico/a ou tradutor/a 

concorrente está ciente da inscrição. 
 
2.3.2. Assume a responsabilidade, nos termos da lei, pela originalidade, autenticidade 

e autoria do material que, e qualquer categoria, dispute o prêmio, não respondendo a 

CBL, o Conselho Curador, a Comissão Organizadora ou os jurados por reclamações 

de terceiros, a qualquer título e a qualquer tempo. 
 
2.2 As obras coeditadas deverão ser inscritas por apenas um dos editores. 
 
2.4 Se um livro vencedor em sua categoria for coeditado, todas as coeditoras 

receberão o Prêmio Jabuti correspondente à sua classificação. 

 

3. As obras deverão ser inscritas em uma das categorias a seguir relacionadas e 

descritas: 

 
II CATEGORIAS CONTEMPLADAS PELO PRÊMIO JABUTI E SUA DESCRIÇÃO 
 
 
3.1 ADAPTAÇÃO 
Livros compostos por adaptações de obras anteriores, seja por meio de nova 
redação, seja, pela transposição de linguagens, tal qual a verbal pela visual, como 
ocorre nas adaptações de obras literárias para quadrinhos. 
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3.2 ARQUITETURA, URBANISMO, ARTES E FOTOGRAFIA 
Livros compostos por pesquisas, ensaios, textos profissionais, acadêmicos ou 
científicos voltados para temas relacionados a Arquitetura, Urbanismo, Artes Visuais, 
Artes Cênicas, Artes Plásticas, Cinema, Teatro e Fotografia. 
 
 
3.3 BIOGRAFIA 
Livros compostos por textos – documentais ou analíticos – centrados na narrativa da 
vida de uma pessoa. 

 
3.4 CAPA 
Concepção e desenvolvimento gráfico de capas e/ou sobrecapas de livros. 

 
 
3.5 CIÊNCIAS DA NATUREZA, MEIO AMBIENTE E MATEMÁTICA 
Livros compostos por pesquisas, ensaios, textos profissionais, acadêmicos, 
científicos – ou obras de divulgação – que descrevam e/ou fundamentem e/ou 
discutam conceitos relativos aos temas que nomeiam esta categoria. 

 
3.6 CIÊNCIAS DA SAÚDE 
Livros compostos por pesquisas, ensaios, textos profissionais, acadêmicos, 
científicos – ou obras de divulgação – que descrevam e/ou fundamentem e/ou 
discutam conceitos relativos às áreas de Medicina, Enfermagem, Saúde, Nutrição, e 
terapias diversas. 
 

 
3.7 CIÊNCIAS HUMANAS 
Livros compostos por pesquisas, ensaios, textos profissionais, acadêmicos, científicos 
– ou obras de divulgação – que descrevam e/ou fundamentem e/ou discutam temas 
relacionados à Sociologia, Antropologia, História, Geografia, Filosofia, Política, 
Religião ou assuntos correlatos. 

  
3.8 COMUNICAÇÃO 
Livros compostos por pesquisas, ensaios, textos profissionais, acadêmicos, 
científicos – ou obras de divulgação – que descrevam e/ou fundamentem e/ou 
discutam conceitos relativos a Relações Públicas, Rádio, Televisão, 
Jornalismo, Publicidade, Propaganda ou assuntos correlatos. 

  
3.9 CONTOS E CRÔNICAS 
Livros compostos por narrativas curtas, ficcionais ou não. 

 
3.10 DIDÁTICO E PARADIDÁTICO 
Livros destinados ao ensino de qualquer componente curricular e/ou área do 

conhecimento, voltados para utilização em sala de aula ou como complemento 

didático dos níveis de ensino Fundamental e/ou Médio e/ou Jovens Adultos. 
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3.10.1 Livros destinados ao ensino de idiomas, inclusive os editados em língua 

estrangeira, poderão concorrer nesta categoria, desde que concebidos e publicados 

em primeira edição no Brasil. 

3.11 DIREITO 
 
Livros compostos por pesquisas, ensaios, textos profissionais, acadêmicos, 
científicos – ou obras de divulgação – que descrevam e/ou fundamentem e/ou 
discutam conceitos relativos ao tema que nomeia esta categoria. 

  
3.12 ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, NEGÓCIOS, TURISMO, HOTELARIA E 

LAZER 

Livros compostos por pesquisas, ensaios, textos profissionais, acadêmicos, 
científicos – ou obras de divulgação – que descrevam e/ou fundamentem e/ou 
discutam conceitos relativos aos temas que nomeiam esta categoria. 
 

 
3.13 EDUCAÇÃO E PEDAGOGIA 
Livros compostos por pesquisas, ensaios, textos profissionais, acadêmicos, 
científicos – ou obras de divulgação – que descrevam e/ou fundamentem e/ou 
discutam conceitos relativos aos temas que nomeiam esta categoria. 
 

 
3.14 ENGENHARIAS, TECNOLOGIAS, E INFORMÁTICA 
Livros compostos por pesquisas, ensaios, textos profissionais, acadêmicos, 
científicos – ou obras de divulgação – que descrevam e/ou fundamentem e/ou 
discutam conceitos relativos aos temas que nomeiam esta categoria. 
 

 
3.15 GASTRONOMIA 
Livros compostos por pesquisas, ensaios, textos profissionais, acadêmicos ou 
científicos – ou obras de divulgação – que descrevam e ou fundamentem e/ou 
discutam conceitos e experiências relativos à Cozinha, Alimentação, Receitas e 
Enologia. 
 

 
3.16 ILUSTRAÇÃO 
Imagens visuais de caráter técnico, científico ou artístico articuladas ao texto verbal 
de um livro. 
 
3.16.1 Nesta categoria não poderá concorrer ilustração de livro infantil e juvenil, que 

deverá ser inscrita na categoria 3.17 (Ilustração de Livro Infantil ou Juvenil) 
 

 
3.17 ILUSTRAÇÃO DE LIVRO INFANTIL OU JUVENIL 
Imagens visuais articuladas ao texto verbal de livros destinados a crianças, pré-
adolescentes ou adolescentes. 

 
3.18 INFANTIL 
Livros compostos por textos literários destinados ao público infantil. 
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3.19 INFANTIL DIGITAL 
O Prêmio Jabuti 2016 aceitará inscrições de livros digitais, compostos por textos 

literários destinados ao público infantil, que 
 
3.19.1 Possuam conteúdo textual integrado a elementos multimídia, interativos e 

hipertextuais. 
 
3.19.2 Disponham de capa (ou tela inicial) com o título do livro digital e acesso direto 

aos diferentes conteúdos. 
 
3.19.3 Junto com a ficha de inscrição, o responsável por inscrever o livro digital nesta 

deverá fornecer o link para acesso ao mesmo, acompanhado de login e senha 

válidos. 

3.19.3.1 A CBL não se responsabiliza pela desclassificação de um livro digital caso a 

senha enviada não permita acesso integral e livre a ele em máquinas de uso corrente 

no Brasil. 
 
3.19.3.2 Os livros digitais não concorrem a livro do ano ficção. 
 
3.19.3.3 Excepcionalmente, livros digitais inscritos nesta categoria estão isentos de 

apresentação da ficha catalográfica e ISBN. 
 
 
3.20 JUVENIL 
 
Livros compostos por textos literários destinados ao público adolescente. 
 
 
3.21 POESIA 
Livros compostos por textos literários caracterizados, fundamentalmente, por ritmo, 
sonoridade e outros recursos intrínsecos à criação dita poética. 
 
 
3.22 PROJETO GRÁFICO 
 
Livros avulsos ou pertencentes a coleções, produzidos originalmente no Brasil, em 
cuja concepção ressalte sua materialidade/visualidade. 
 
 
3.23 PSICOLOGIA, PSICANÁLISE E COMPORTAMENTO 
 
Livros compostos por pesquisas, ensaios, textos profissionais, acadêmicos, 
científicos – ou obras de divulgação – que descrevam e/ou fundamentem e/ou 
discutam conceitos relativos aos temas que nomeiam esta categoria. 
 
 
3.24 REPORTAGEM E DOCUMENTÁRIO 
 
Livros compostos por textos ou documentários apresentados a partir da perspectiva 
jornalística. 
 
 
3.25 ROMANCE 
 
Livros compostos por narrativas ficcionais geralmente longas. 
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3.26 TEORIA/CRÍTICA LITERÁRIA, DICIONÁRIOS e GRAMÁTICAS  

Dicionários e livros de cunho conceitual que descrevam e/ou fundamentem e/ou 

discutam substrato teórico e/ ou histórico relativo a: 
 
3.26.1 Autores, obras, estilos, livros, gêneros literários 
 
3.26.2 Questões de língua. 
 
3.27 TRADUÇÃO 
Livros de ficção e/ou não ficção traduzidos de qualquer idioma para o português e 
editados em primeira edição no Brasil. 
 
4. No caso de a CBL e/ou o júri levantar dúvidas quanto ao pertencimento de uma 
obra à categoria na qual ela foi inscrita, caberá ao Conselho Curador a palavra final, 
que poderá acarretar desclassificação da obra. 
 
4.1 Cada obra poderá inscrever-se em apenas uma categoria, com exceção das 

inscritas nas categorias Capa (3.4), Ilustração (3.16), Ilustração de Livro Infantil ou 

Juvenil (3.17) e Projeto Gráfico (3.22). 
 
4.1.1 Obras da categoria Tradução (3.27) também poderão participar das Categorias 

Capa (3.4), Ilustração (3.16), Ilustração de Livro Infantil ou Juvenil (3.17) ou Projeto 

Gráfico (3.22) desde que estes itens tenham sido concebidos e produzidos no Brasil. 
 
4.1.2 Na categoria Tradução (3.27), quando houver vários volumes da obra inscrita, 

para efeito de inscrição, será considerada a data de publicação do último volume, 

desde que nenhum dos anteriores tenha sido inscrito em outras edições do Prêmio 

Jabuti. 
 
4.1.3 Coleções (exceto as inscritas na categoria Tradução 3.27) serão aceitas desde 

que todos os volumes tenham sido publicados entre 1º de janeiro e 31 de dezembro 

de 2015. 
 
4.1.3.1Os livros que fazem parte de uma coleção inscrita no Prêmio Jabuti 2016 não 

poderão ser inscritos individualmente. 
 
 
III DAS INSCRIÇÕES 
 
 
5. As inscrições devem ser feitas segundo os procedimentos a seguir descritos: 
 
5.1 Preenchimento completo da ficha de inscrição disponível no site 

<www.premiojabuti.org.br> 
 
5.1.1 Para a inscrição na categoria Capa (3.4) deverá ser indicado, na ficha de 

inscrição, o nome do/a capista. 
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5.1.2 Para a inscrição nas categorias Ilustração (3.16) e Ilustração de Livro Infantil ou 

Juvenil (3.17) deverá ser indicado/a, na ficha de inscrição, o nome do/a ilustrador(a). 

5.1.3 Para a inscrição na categoria Projeto Gráfico (3.22), deverá ser indicado/a o/a/s 

profissional/(is)/ empresa/s responsável/is pelo projeto gráfico. 
 
5.1.4 Para inscrição na categoria Tradução (3.27) deverá ser indicado/a/s o 

tradutor(a)(as)(es). 
 
5.2 Pagamento da taxa de inscrição por boleto bancário, emitido pelo sistema de 

inscrição do site www.premiojabuti.org.br. 
 
5.2.1 São os seguintes os valores das taxas de inscrição. 
 
5.2.1.1 No caso de obra individual, por obra e por categoria na qual a mesma for 

inscrita: 
 
5.2.1.1.1 R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) para associados CBL. 
 
5.2.1.1.2 R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) para associados de entidades 

congêneres. 
 
5.2.1.1.3 R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais) para não associados. 
 
5.2.1.2 No caso de coleção, por coleção e por categoria na qual a mesma for 

inscrita: 
 
5.2.1.2.1 R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) para associado CBL. 
 
5.2.1.2.2 R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) para associados de entidades 

congêneres. 
 
5.2.1.2.3 R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais) para não associados. 
 
5.2.1.2.4. Desconto progressivo para grupo de inscrições: 
 
 
 

     De 10 a 30 inscrições 5% sobre o valor total 
  

     De 31 a 60 inscrições 10% sobre o valor total 
  

     De 61 a 100 inscrições 15% sobre o valor total 
  

     Mais de 100 inscrições 20% sobre o valor total 
  

 
 

5.3 Remessa de cinco exemplares de cada título inscrito em cada categoria, 

juntamente com cópia da ficha de inscrição e cópia do boleto quitado para o 

endereço: 58º Prêmio Jabuti – Câmara Brasileira do Livro – Av. 

Ipiranga, 1.267 – 10º andar – CEP 01039-000 – São Paulo - SP 
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5.3.1 As obras inscritas na categoria Tradução (3.27) deverão ser acompanhadas 

de cinco cópias impressas do original da qual a obra inscrita é a tradução. 
 

5.3.2 Obras enviadas para fins de inscrição não serão devolvidas. 
 

5.3.3 A critério do Conselho de Curadores, se necessário, poderão ser 

solicitados exemplares adicionais das obras inscritas. 
 

5.4 Obras inscritas que não atenderem ao que dispõe o regulamento serão 

desclassificadas, sem direito à devolução dos exemplares nem da taxa de 

inscrição, que cobre despesas administrativas. 
 
,< 

6. Serão confirmadas as inscrições realizadas pelo site <www.premiojabuti. 

org.br> até o dia 15 de julho de 2016, se os livros, a ficha de inscrição e o 

comprovante de pagamento da taxa de inscrição forem entregues à CBL em até 

cinco dias corridos após a data da inscrição no site. 
 
 

IV DA COMISSÃO CURADORA, DA COMPOSIÇÃO DO JÚRI E DO SISTEMA 

DE VOTAÇÃO 

 

7. Anualmente, a CBL constituirá: 
 

7.1 Uma Comissão do Prêmio Jabuti, integrada por representantes do setor. 
 

7.2 Um Conselho Curador para o Prêmio Jabuti que será integrado por um Curador 

e um Conselho composto por especialistas em livros, literatura e em diferentes 

áreas da cultura e da ciência. 
 
 

8 As obras inscritas em cada categoria serão analisadas por um corpo de 

três jurados especialistas nas áreas recobertas pela categoria. 
 

8.1 Cabe ao Conselho Curador, juntamente com a comissão do Prêmio Jabuti, 

acompanhar as etapas do Prêmio, indicar o corpo de jurados e deliberar sobre 

casos omissos. 
 

8.2 A indicação do Corpo de Jurados também contará com sugestões 

dos associados da CBL. 
 

8.3 Os profissionais indicados para serem jurados não poderão ter vínculo 

com editora/autor ou obra inscrita em qualquer categoria do Prêmio no ano. 
 
 

9. Até a cerimônia de premiação, os jurados desconhecerão a identidade uns 

dos outros. 
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9.1 Os nomes dos jurados serão divulgados em ordem alfabética apenas 

na cerimônia de premiação. 
 
 

10 Cada jurado receberá, no endereço que determinar, o conjunto de obras 

inscritas na categoria na qual é jurado, cabendo-lhe conferir os volumes, com a 

lista que os acompanha e informar a CBL de qualquer discrepância. 
 
 

11 Os jurados serão responsáveis por selecionar os finalistas e vencedores de 

cada uma das categorias do Prêmio Jabuti, por meio dos procedimentos e etapas 

seguintes: 
 

11.1 O julgamento das obras em cada categoria será realizado em duas fases 
 

11.1.1 Na primeira fase: 
 

11.1.1.1 Cada jurado/a escolherá dez (exatamente dez) livros dentre os inscritos na 

categoria da qual é jurado/a, aos quais atribuirá médias necessariamente 

diferentes. 
 

11.1.1.2 Serão invalidadas todas as notas do/a jurado/a que não selecionar única 

e exclusivamente dez finalistas, ou promover/permitir empate entre os 

selecionados. 
 

11.1.1.3 Na cédula relativa a cada um dos dez livros selecionados, cada jurado/a 

atribuirá notas de 8.0 (oito) a 10.0 (dez), com intervalos de 0.25 (vinte e cinco 

centésimos), utilizando os campos reservados para cada quesito. 
 

11.1.1.4 Na parte inferior da cédula cada jurado/a deverá registrar a média 

aritmética das notas que atribuiu a cada quesito relativo a cada uma das dez obras 

escolhidas por ele/a. 
 

11.1.1.5 Os jurados comprometem-se a atribuir notas a todos os quesitos 

relativos às obras que selecionar. 
 

11.1.1.6 A partir da compatibilização das listas dos dez livros selecionados por 

cada jurado/a na primeira fase, os dez títulos com maior nota constituirão a lista 

de finalistas de cada categoria, que serão divulgados por ordem alfabética de 

título. 
 

11.1.2 Na segunda fase: 
 

11.1.2.1 Cada jurado avaliará as 10 obras finalistas atribuindo a cada uma delas 

uma nota entre 8 e 10, seguindo os mesmos critérios da primeira fase (indicados 

nos itens 11.1.1.2, 11.1.1.3, 11.1.1.4, 11.1.1.5). 

11.1.2.2 A partir da compatibilização das listas dos dez livros selecionados por 

cada jurado/a, as três obras que receberem maior pontuação serão consideradas 
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vencedoras do 58º. Prêmio Jabuti 2016 em sua categoria, respectivamente, em 

primeiro, segundo e terceiro lugares. 
 

11.2 Nas duas fases, o/a s jurado/a s entregarão os votos em envelopes lacrados, 

endereçados à CBL, aos cuidados da Comissão do Prêmio Jabuti 2016 – 58º 

Prêmio Jabuti – Câmara Brasileira do Livro – Rua Cristiano Viana 91 – CEP 05411-

000 – São Paulo – SP. 
 

11.3 A abertura dos envelopes e a apuração dos votos da primeira e da segunda 

fase serão realizadas na CBL, em sessão pública, em datas e horários previamente 

divulgados. 
 

11.4 Os resultados da apuração dos votos serão consignados em relatório 

consolidado que discriminará a pontuação individual recebida pelas obras votadas 

pelos três jurados e a ordem de classificação obtida no conjunto. 
 

11.5 Caso haja empate entre duas ou mais obras votadas pelo conjunto dos 

jurados, tanto na primeira quanto na segunda fase, o critério de desempate será o 

de maior nota no primeiro quesito avaliado, e assim sucessivamente. 
 

11.5.1 No caso de impossibilidade de desempate pelo critério acima, o Conselho 

Curador poderá solicitar nova rodada de avaliação. 
 

11.6. Obras inéditas de autores falecidos, classificadas pelo júri como vencedoras, 
serão transferidas para a seção In Memoriam da mesma categoria em que tenham 

sido inscritas, sendo premiadas apenas com o Troféu Jabuti, não recebendo o prêmio 

em dinheiro, nem concorrendo ao Livro do Ano-Ficção e Livro do Ano-Não Ficção. 
 

11.6. O lugar deixado vago pela transferência de seção será ocupado pela obra 

subsequente na classificação geral da categoria. 
 
 

12. Após a apuração, e os relatórios de votação terem sido validados pelo Conselho 

Curador e pela Auditoria, os resultados oficiais serão publicados nos sites 

<www.premiojabuti.org.br> e <www.cbl.org.br> 
  
 

V DA PREMIAÇÃO 
 

 

13. A obra vencedora em primeiro lugar de cada categoria (de 1 a 27) receberá, 

além do Troféu Jabuti, um prêmio no valor bruto de R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais), sendo deduzidos os encargos legais. 

13.1 Na cerimônia de premiação será dado o devido destaque aos autores 

premiados juntamente com um representante da editora responsável pela obra 

premiada. 
 

13.2 No caso de obras em coautoria, o prêmio em dinheiro será dividido. 
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13.2.1 Quando uma coletânea/antologia for premiada em primeiro lugar, o/a/s 

organizador/a/es mencionado/a/s no expediente da obra receberá/ão o Troféu e o 

valor em dinheiro. 
 
 

VI DOS PRÊMIOS LIVRO DO ANO-FICÇÃO E LIVRO DO ANO-NÃO FICÇÃO 
 
 

14. Concorrem ao prêmio “Livro do Ano Ficção” os primeiros lugares das 

categorias Adaptação (3.1), Conto e Crônica (3.9), Infantil (3.18), Juvenil (3.20) 

Poesia (3.21) e Romance (3.25) 

 
 

15. Concorrem ao prêmio “Livro do Ano Não Ficção” os primeiros lugares das 

categorias Arquitetura, Urbanismo, Artes e Fotografia (3.2), Biografia (3.3), 

Engenharias, Tecnologias e Informática (3.14), Ciências Humanas (3.7), Ciências 

da Natureza, Meio Ambiente e Matemática (3.5), Ciências da Saúde (3.6), 

Comunicação (3.8), Didático e Paradidático (3.10), Direito (3.11), Economia, 

Administração e Negócios, Turismo, Hotelaria e Lazer (3.12), Educação e 

Pedagogia (3.13), Gastronomia (3.15), Psicologia, Psicanálise e Comportamento 

(3.23), Reportagem e Documentário (3.24), e Teoria / Critica Literária, Dicionários 

e Gramáticas (3.26). 
 
 

16. Os associados da Câmara Brasileira do Livro (CBL), Sindicato Nacional dos 
Editores e Livros (SNEL), Associação Nacional de Livrarias (ANL), e Associação 
Brasileira de Difusão do Livro (ABDL), Associação Brasileira de Editoras 
Universitárias (ABEU), entre outras, que, como representantes do mercado, e os 
jurados das etapas anteriores, elegem o Livro do Ano-Ficção e o Livro do Ano-
Não Ficção. 
16.1 Cada jurado ou empresa associada terá direito a apenas um voto. 

 
 

17. Os votos que forem atribuídos em data posterior à estabelecida como limite 

não serão considerados. 
 
 

18. Serão vencedoras do Livro do Ano Ficção e Livro do Ano Não Ficção as 

obras que respectivamente obtiverem a maior soma de votos. 

18.1 Os autores contemplados com os Prêmios Livro do Ano Ficção e Livro do 

Ano Não Ficção, receberão, cada um, o Troféu Jabuti dourado e o valor bruto de 

R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), sendo deduzidos os encargos legais. 
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18.2 Os vencedores dos Prêmios Livro do Ano Ficção e Livro do Ano Não 

Ficção serão divulgados somente na cerimônia de premiação. 
 

19. A Auditoria do Prêmio Jabuti ficará responsável por manter o sigilo 

dos respectivos vencedores até esse momento. 
 
 

VII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 

20. Membros da diretoria, funcionários e prestadores de serviço da CBL não 

podem concorrer ao Prêmio Jabuti. 

 
21. Todas as etapas do Prêmio Jabuti 2016, tanto as públicas quanto as não 

públicas, serão auditadas como procedimento para garantir a legitimidade do 

processo. 
  

22. Desde que respeitados os itens do CAPÍTULO IV Do Conselho Curador, da 

Composição do Júri e do Sistema de Votação – as decisões dos jurados são 

definitivas e irrecorríveis, não havendo reavaliação ou revisão dos resultados. 
 

22.1 Casos omissos serão deliberados pelo Conselho Curador. 
 

 
23. Às partes que se julgarem prejudicadas cabe pedido de impugnação. 

 
23.1 Eventuais pedidos de impugnação deverão ser encaminhados ao Conselho 

Curador do Prêmio Jabuti no prazo de até dois dias após a divulgação dos 

resultados referentes à fase que classificou a obra, objeto de impugnação. 
 

23.2 O pedido de impugnação deverá ser apresentado com as devidas 

justificativas e documentos que o sustentem. 
 

 

24. Informações complementares poderão ser obtidas diretamente na CBL, pelo 

site www.premiojabuti.org.br, pelo e-mail jabuti@cbl.org.br ou ainda pelo telefone 

(11) 3069 1300. 
 
    Marisa Lajolo 
    Curadora do Prêmio Jabuti 2016 
 
  



 
 

349 
 
 

 
 
  



 
 

350 
 
 

 
 
  



 
 

351 
 
 

 
 
  



 
 

352 
 
 

 
 
  



 
 

353 
 
 

 
  



 
 

354 
 
 

 
  



 
 

355 
 
 

 
 
  



 
 

356 
 
 

 
 
  



 
 

357 
 
 

 
 
 
 



 
 

358 
 
 

ANEXO D – REGULAMENTO DO PRÊMIO JABUTI 2017 
 

REGULAMENTO - PRÊMIO JABUTI 2017 
 
 

Criado em 1958 e outorgado anualmente pela Câmara Brasileira do Livro (CBL), 

o Prêmio Jabuti é o mais tradicional e prestigiado prêmio literário no Brasil, 

conferindo aos vencedores o reconhecimento da comunidade intelectual 

brasileira. 
 
Organizado por uma Comissão e por um Conselho Curador, indicados pela CBL, 

o 59º Prêmio Jabuti pauta-se pelo presente regulamento. 

 
 
I DAS OBRAS CONCORRENTES 
 
 
1. O Prêmio Jabuti será outorgado a obras inéditas, publicadas em língua 

portuguesa no Brasil, em primeira edição, entre 1º de janeiro e 31 de dezembro 

de 2016, podendo, no entanto, a impressão ter sido feita fora do país. 
 
1.1 A autoria da obra deverá ser de autor(es) brasileiro(s), nato(s) ou 

naturalizado(s), com residência permanente no Brasil. Se necessário, a CBL 

reserva-se o direito de solicitar comprovação de nacionalidade e/ou residência dos 

autores. 
 
1.1.1 No caso de antologias/coletâneas, ao menos um dos organizadores deve 

ser brasileiro nato ou naturalizado, com residência permanente no Brasil. Admite-

se que, no corpo da antologia (qualquer que seja o gênero da obra), haja textos 

de autores estrangeiros, limitados a até 20% do total do conteúdo da obra inscrita, 

e limitado a até três autores estrangeiros. 
 
1.1.2 O ineditismo de uma antologia/coletânea (qualquer que seja o gênero da 

obra) não fica comprometido se um ou mais de seus textos tiverem sido 

publicados anteriormente em outra obra, em formato de livro, desde que o 

copyright da publicação anterior não esteja creditado ao mesmo organizador 

inscrito no Prêmio Jabuti 2017, limitado a até 20% do total de textos da obra 

inscrita. 
 
1.2 Considera-se livro, obra intelectual impressa e publicada, com ISBN emitido 

pela agência brasileira do ISBN e Ficha Catalográfica, impressos no livro, 
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conforme legislação pertinente149. O não cumprimento desta exigência é motivo 

para desclassificação da obra. 

1.3 Consideram-se inéditas obras que nunca tenham sido publicadas no Brasil, 

em edição formal, em formato impresso ou, conforme a categoria em que será 

inscrita, em formato digital, dispondo de ISBN e Ficha Catalográfica. 
 
1.4 A data de publicação da obra deverá constar em sua Ficha Catalográfica, 

para que se ateste a conformidade do livro com o prazo estipulado na cláusula 1. 
 
1.5 Não serão aceitas, em nenhuma hipótese, inscrições de obras com Ficha 

Catalográfica atribuída à CBL que não estiver em conformidade com os registros 

da entidade. 
 
1.5.1 Em caso de falsificação, além da desclassificação sumária, os responsáveis 

serão notificados judicialmente. 

 
 
II DO RESPONSÁVEL PELA INSCRIÇÃO 
 

 

2 As obras poderão ser inscritas pela editora ou pelo autor, ilustrador, tradutor, 

capista, produtor gráfico ou por procurador devidamente constituído até 18 de 

julho de 2017. 
 
2.1 A editora, empresa ou pessoa responsável pela inscrição da obra assume, no 

ato da inscrição, total responsabilidade pela veracidade das informações 

fornecidas, bem como pela absoluta conformidade entre a obra inscrita e este 

Regulamento. 
 
2.2 A inscrição, independentemente de qualquer outro documento, significa plena 

aceitação, pelo solicitante ou por quem o represente, dos termos deste 

Regulamento. 
 
2.3 Ao inscrever obras de terceiros, o responsável pela inscrição: 
 
2.3.1 Declara que o autor, ilustrador, capista, produtor gráfico ou tradutor 

concorrente está ciente da inscrição. 
 
2.3.2 A CBL poderá solicitar, em qualquer tempo, documento que comprove a 

anuência em participar deste prêmio, por parte dos demais participantes da obra. 
 
2.3.3 Assume a responsabilidade, nos termos da lei, pela originalidade, 

                                                        
149 Lei do Livro (10.753/2003) http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.753.htm  
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autenticidade e autoria do material que, em qualquer categoria, dispute o prêmio, 

não respondendo a CBL, o Conselho Curador, a Comissão Organizadora ou os 

jurados por reclamações de terceiros, a qualquer título e a qualquer tempo. 

2.4 As obras coeditadas deverão ser inscritas por apenas um dos autores ou um 

dos editores. 
 
2.5 Se um livro vencedor em sua categoria for coeditado, todas as coeditoras 

receberão o Prêmio Jabuti correspondente à sua classificação. 

 
 
III CATEGORIAS CONTEMPLADAS PELO PRÊMIO JABUTI E SUA 
DESCRIÇÃO 
 

 

3.1 ADAPTAÇÃO 
 
Livros compostos por adaptações de obras anteriores, seja por meio de nova 

redação, seja pela transposição de linguagens, faixa etária e condensação. 
 
3.1.1 Nesta categoria não poderão concorrer obras de Histórias em Quadrinhos, 

mesmo que esta seja uma adaptação. Neste caso, a obra deverá ser inscrita na 

categoria 3.16 (Histórias em Quadrinhos). 

 
 
3.2 ARQUITETURA, URBANISMO, ARTES E FOTOGRAFIA 
 
Livros compostos por pesquisas, ensaios, textos profissionais, acadêmicos ou 

científicos voltados para temas relacionados à Arquitetura, Urbanismo, Artes 

Visuais, Artes Cênicas e Performáticas, Cinema, Teatro e Fotografia. 

 
 
3.3 BIOGRAFIA 
 
Livros compostos por textos – documentais ou analíticos – centrados na narrativa 

da vida de uma pessoa. 

 
 
3.4 CAPA 
 
Concepção e desenvolvimento gráfico de capas e sobrecapas (se for o caso). 
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3.5 CIÊNCIAS DA NATUREZA, MEIO AMBIENTE E  MATEMÁTICA 
 
Livros compostos por pesquisas, ensaios, textos profissionais, acadêmicos, 

científicos – ou obras de divulgação – que descrevam e/ou fundamentem e/ou 

discutam conceitos relativos aos temas que nomeiam esta categoria. 

 

3.6 CIÊNCIAS DA SAÚDE 
 
Livros compostos por pesquisas, ensaios, textos profissionais, acadêmicos, 

científicos – ou obras de divulgação – que descrevam e/ou fundamentem e/ou 

discutam conceitos relativos às áreas de Medicina, Enfermagem, Saúde, Nutrição 

e terapias diversas. 
 
3.6.1 Nesta categoria não poderão concorrer obras de Psicologia. Neste caso, as 

obras deverão ser inscritas na categoria 3.25 (Psicologia, Psicanálise e 

Comportamento). 

 
 
3.7 CIÊNCIAS HUMANAS 
 
Livros compostos por pesquisas, ensaios, textos profissionais, acadêmicos, 

científicos – ou obras de divulgação – que descrevam e/ou fundamentem e/ou 

discutam temas relacionados à Sociologia, Antropologia, História, História da Arte, 

Geografia, Filosofia, Política, Relações Internacionais, Religião ou assuntos 

correlatos. 

 
 
3.8 COMUNICAÇÃO 
 
Livros compostos por pesquisas, ensaios, textos profissionais, acadêmicos, 

científicos – ou obras de divulgação – que descrevam e/ou fundamentem e/ou 

discutam conceitos relativos à Ciência da Comunicação, Ciência da Informação, 

Relações Públicas, Rádio, Televisão, Jornalismo, Mídias Digitais, Publicidade, 

Propaganda ou assuntos correlatos. 

 
 
3.9 CONTOS E CRÔNICAS 
 
Livros compostos por narrativas curtas, ficcionais ou não. 
 
 

 



 
 

362 
 
 

3.10 DIDÁTICO E PARADIDÁTICO 
 
Livros destinados ao ensino de qualquer componente curricular e/ou área do 

conhecimento, voltados para utilização em sala de aula ou como complemento 

didático dos níveis de ensino: Primeira Infância, Fundamental e/ou Médio e/ou 

Educação de Jovens Adultos e Superior. 
 
3.10.1 Livros destinados ao ensino de idiomas, inclusive os editados em língua 

estrangeira, poderão concorrer nesta categoria, desde que concebidos e 

publicados em primeira edição no Brasil. 

 
3.11 DIREITO 
 
Livros compostos por pesquisas, ensaios, textos profissionais, acadêmicos, 

científicos – ou obras de divulgação – que descrevam e/ou fundamentem e/ou 

discutam conceitos relativos ao tema que nomeia esta categoria. 

 
 
3.12 ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, NEGÓCIOS, TURISMO, HOTELARIA E 
LAZER 
 
Livros compostos por pesquisas, ensaios, textos profissionais, acadêmicos, 

científicos – ou obras de divulgação – que descrevam e/ou fundamentem e/ou 

discutam conceitos relativos aos temas que nomeiam esta categoria. 

 
 
3.13 EDUCAÇÃO E PEDAGOGIA 
 
Livros compostos por pesquisas, ensaios, textos profissionais, acadêmicos, 

científicos – ou obras de divulgação – que descrevam e/ou fundamentem e/ou 

discutam conceitos relativos aos temas que nomeiam esta categoria. 

 
 
3.14 ENGENHARIAS, TECNOLOGIAS E INFORMÁTICA 
 
Livros compostos por pesquisas, ensaios, textos profissionais, acadêmicos, 

científicos – ou obras de divulgação – que descrevam e/ou fundamentem e/ou 

discutam conceitos relativos aos temas que nomeiam esta categoria. 

 
 
3.15 GASTRONOMIA 
 
Livros compostos por pesquisas, ensaios, textos profissionais, acadêmicos ou 

científicos – ou obras de divulgação – que descrevam e ou fundamentem e/ou 
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discutam conceitos e experiências relativos à Cozinha, Alimentação, Bebidas e 

Receitas. 

 
 

3.16 HISTÓRIAS EM QUADRINHOS 
 
Livros compostos por histórias em quadrinhos, originais ou adaptadas, contadas 

por meio de desenhos sequenciais, definidas pela união de cor, mensagem e 

imagem. 

 
 
3.17 ILUSTRAÇÃO 
 
Imagens visuais de caráter técnico, científico ou artístico articuladas ao texto 

verbal de um livro. 

3.17.1 Nesta categoria não poderão concorrer ilustrações de Livros infantis ou 

juvenis, estas deverão ser inscritas na categoria 3.18 (Ilustração de Livro Infantil 

ou Juvenil). Também não serão aceitas as inscrições de obras participantes da 

Categoria 3.16 (Histórias em Quadrinhos). 

 
 
3.18 ILUSTRAÇÃO DE LIVRO INFANTIL OU JUVENIL 
 
Imagens visuais articuladas ou não ao texto verbal de livros destinados a crianças, 

pré-adolescentes ou adolescentes. 

 
 
3.19 INFANTIL 
 
Livros compostos por textos literários destinados ao público infantil. 
 

 

3.20 INFANTIL DIGITAL 
 
Livros digitais, compostos por textos literários destinados ao público infantil, que: 
 
3.20.1 Possuam conteúdo textual integrado a elementos multimídia, interativos e 

hipertextuais. 
 
3.20.2 Disponham de capa (ou tela inicial) com o título do livro digital e acesso 

direto aos diferentes conteúdos. 
 
3.20.3 Junto com a ficha de inscrição, o responsável por inscrever o livro digital 

nesta deverá fornecer o link para acesso ao mesmo, acompanhado de login e 

senha válidos. 
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3.20.3.1 A CBL não se responsabiliza pela desclassificação de um livro digital 

caso a senha enviada não permita acesso integral e livre a ele em máquinas de 

uso corrente no Brasil. 
 
3.20.3.2 Os livros digitais concorrerão apenas nesta categoria. 

3.20.3.3 Deverão conter número ISBN e Ficha Catalográfica, conforme exigência 

da Lei do Livro2 e conforme item 1.2 deste regulamento. 

 

3.21 JUVENIL 
 
Livros compostos por textos literários destinados ao público adolescente. 
 
 
3.22 LIVRO BRASILEIRO PUBLICADO NO EXTERIOR 
 
Livro de autor(es) brasileiro(s) nato(s)/naturalizado(s) publicado no exterior, em 

primeira edição no período entre 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2016, em 

qualquer gênero, ficção ou não ficção. 

3.22.1 Esta categoria conta com o apoio do Brazilian Publishers, projeto setorial 

de fomento às exportações de conteúdo editorial brasileiro, resultado da parceria 

firmada entre a Câmara Brasileira do Livro/CBL e a Apex-Brasil (Agência 

Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos). 
  
3.22.2 Somente estarão aptas a participar desta categoria, as edições 

estrangeiras publicadas em tiragem mínima de 1.000 (mil) exemplares, cuja 

quantidade deverá ser comprovada através de documento apto (nota gráfica, nota 

de transporte etc.) e enviado para o e-mail jabuti@cbl.org.br no ato da inscrição. 
 
3.22.3 Pelo caráter do não ineditismo da obra original publicada no exterior, os 

livros inscritos nessa categoria não concorrem às premiações de LIVRO DO ANO 

(ficção e não ficção). 
 
3.22.4 Não haverá premiação em dinheiro para esta categoria. 
 
3.22.5 Serão premiados com os devidos Troféus Jabuti, o editor brasileiro que 

cedeu a obra premiada e o editor estrangeiro que adquiriu e publicou a obra 

vencedora. 
 
3.22.6 O Editor estrangeiro vencedor desta categoria, também será contemplado 

com passagem, hospedagem e ajuda de custo para permanecer em São Paulo 

durante 03 (três) dias, para que participe da cerimônia de premiação e de reuniões 

de Matchmaking a serem agendadas com as editoras do Brazilian Publishers. 
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3.22.7 Mais informações devem ser observadas no ANEXO II, que acompanha 

este regulamento e que detalha todas os requisitos e informações referentes a 

esta nova categoria. 

 

3.23 POESIA 
 
Livros compostos por textos literários caracterizados, fundamentalmente, por 

ritmo, sonoridade e outros recursos intrínsecos à criação poética. 

 
3.24 PROJETO GRÁFICO 
 
Livros avulsos ou pertencentes a coleções, produzidos originalmente no Brasil, 

em cuja concepção ressalte sua materialidade/visualidade. 

 
3.25 PSICOLOGIA, PSICANÁLISE E COMPORTAMENTO 
 
Livros compostos por pesquisas, ensaios, textos profissionais, acadêmicos, 

científicos – ou obras de divulgação – que descrevam e/ou fundamentem e/ou 

discutam conceitos relativos aos temas que nomeiam esta categoria. 

 
 
3.26 REPORTAGEM E DOCUMENTÁRIO 
 
Livros compostos por textos, ensaios ou documentários apresentados a partir da 

prática jornalística. 

 
 
3.27 ROMANCE 
 
Livros compostos por narrativas ficcionais geralmente longas. 
 

 
3.28 TEORIA/CRÍTICA LITERÁRIA, DICIONÁRIOS e GRAMÁTICAS 
 
Dicionários e livros de cunho conceitual que descrevam e/ou fundamentem e/ou 

discutam substrato teórico e/ ou histórico relativo a: 
 
3.28.1 Autores, obras, estilos, gêneros literários; 
 
3.28.2 Questões de língua e linguística. 
 

 

3.29 TRADUÇÃO 
 
Livros de ficção e/ou não ficção traduzidos de qualquer idioma para o português 

e editados em primeira edição no Brasil. 
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IV INSCRIÇÃO EM UMA OU MAIS CATEGORIAS 
 

 

4 No caso da CBL e/ou o júri levantar dúvidas quanto ao pertencimento de uma 

obra à categoria na qual ela foi inscrita, caberá ao Conselho Curador a palavra 

final, que poderá acarretar desclassificação da obra. 

4.1 Cada obra poderá inscrever-se em apenas uma categoria, com exceção das 

inscritas nas categorias Capa (3.4), Ilustração (3.17), Ilustração de Livro Infantil 

ou Juvenil (3.18) e Projeto Gráfico (3.24). 
 
4.1.1 Obras da categoria Tradução (3.29) também poderão participar das 

Categorias Capa (3.4), Ilustração (3.17) ou Ilustração de Livro Infantil ou Juvenil 

(3.18) ou Projeto Gráfico (3.24) desde que estes itens tenham sido concebidos e 

publicados no Brasil. 
 
4.1.2 Na categoria Tradução (3.29), quando houver vários volumes da obra 

inscrita, para efeito de inscrição, será considerada a data de publicação do último 

volume, desde que nenhum dos anteriores tenha sido inscrito em outras edições 

do Prêmio Jabuti. 
 
4.1.3 Coleções (exceto as inscritas na categoria Tradução 3.29) serão aceitas 

desde que todos os volumes tenham sido publicados entre 1º de janeiro e 31 de 

dezembro de 2016.  

4.1.3.1 Os livros que fazem parte de uma coleção inscrita no Prêmio Jabuti 2017 

não poderão ser inscritos individualmente. 
 
4.1.4 Histórias em Quadrinhos (HQs) não poderão ser inscritas nas categorias 

Ilustração (3.17) ou Ilustração de Livro Infantil ou Juvenil (3.18). 

 

 
V DAS INSCRIÇÕES 
 

 
    5. As inscrições devem ser feitas segundo os procedimentos a seguir descritos: 

 
5.1 Preenchimento completo da ficha de inscrição disponível no site 

www.premiojabuti.org.br. 

5.1.1 Para a inscrição na categoria Capa (3.4) deverá ser indicado, na ficha de 

inscrição, o(s) nome(s) do(s) capista(s). 
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5.1.2 Para a inscrição nas categorias Ilustração (3.17) e Ilustração de Livro Infantil 

ou Juvenil (3.18) deverá ser indicado, na ficha de inscrição, o(s) nome(s) do(s) 

ilustrador(es).  

5.1.3 Para a inscrição na categoria Projeto Gráfico (3.24), deverá(ão) ser 

indicado(a)(s) o(a)(s) profissional(is)/empresa(s) responsável(is) pelo projeto 

gráfico. 
 
5.1.4 Para inscrição na categoria Tradução (3.29), deverá(ão) ser indicado(s) o(s) 

tradutor(es). 
 
5.2 Pagamento da taxa de inscrição por boleto bancário ou cartão de crédito em 

até três parcelas, ambas opções disponibilizadas pelo sistema de inscrição, site 

www.premiojabuti.org.br. 

5.2.1 São os seguintes os valores das taxas de inscrição: 
 
5.2.1.1 No caso de obra individual, por obra e por categoria na qual a mesma for 
inscrita: 
 
5.2.1.1.1 R$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais) para associados CBL. 
 
5.2.1.1.2 R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para associados de entidades 
congêneres. 
 
5.2.1.1.3 R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais) para não associados. 
 
5.2.1.2 No caso de coleção, por coleção e por categoria na qual a mesma for 
inscrita: 
 
5.2.1.2.1 R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) para associado CBL. 
 
5.2.1.2.2 R$ 475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais) para associados de 

entidades congêneres. 
 
5.2.1.2.3 R$ 515,00 (quinhentos e quinze reais) para não associados. 
 
5.2.1.3 Desconto progressivo para grupo de inscrições: 
 
 De 10 a 30 inscrições 5% sobre o valor total 
  

 De 31 a 60 inscrições 10% sobre o valor total 
  

 De 61 a 100 inscrições 15% sobre o valor total 
  

 Mais de 100 inscrições 20% sobre o valor total 
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VI REMESSA DE EXEMPLARES 
 

 

6 Remessa de cinco exemplares de cada título inscrito em cada categoria, até 

cinco dias corridos após a data da inscrição no site, juntamente com cópia da ficha 

de inscrição, para o endereço: 59º Prêmio Jabuti – Câmara Brasileira do Livro 

– Av. Ipiranga, 1.267 – 10º andar – CEP 01039-000 – São Paulo - SP 
 

6.1 As obras inscritas na categoria Tradução (3.29) deverão ser acompanhadas 

de cinco cópias impressas ou arquivo PDF do original da qual a obra inscrita é a 

tradução para o e-mail jabuti@cbl.org.br no ato da inscrição. O não cumprimento 

desta requisição é motivo de desclassificação da obra. 
 

6.2 Obras enviadas para fins de inscrição não serão devolvidas. 
 

6.3 A critério do Conselho Curador, se necessário, poderão ser solicitados 

exemplares adicionais das obras inscritas. 
 

6.4 Obras inscritas que não atenderem ao que dispõe o regulamento serão 

desclassificadas, sem direito à devolução dos exemplares nem da taxa de 

inscrição, que cobre despesas administrativas. 

 

7. As inscrições realizadas pelo site www.premiojabuti.org.br até o dia 18 de julho 

de 2017 serão confirmadas até o dia 10 de agosto de 2017, desde que os livros e 

ficha de inscrição sejam entregues à CBL em até cinco dias corridos após a data 

da inscrição no site. 
 

7.1 A CBL se reserva no direito de solicitar comprovantes de pagamento das taxas 

anteriormente citadas, a fim de agilizar o processo de confirmação das inscrições. 

 
 

VII DA COMISSÃO CURADORA, DA COMPOSIÇÃO DO JÚRI E DO SISTEMA 

DE VOTAÇÃO 

 
 

8 Anualmente, a CBL constituirá: 
 

8.1 Uma Comissão do Prêmio Jabuti, integrada por representantes do setor. 
 

8.2 Um Conselho Curador para o Prêmio Jabuti que será integrado por um 

Curador e um Conselho composto por especialistas em livros, literatura e em 

diferentes áreas da cultura e da ciência. 
 



 
 

369 
 
 

9 As obras inscritas em cada categoria serão analisadas por um corpo de três 

jurados especialistas nas áreas recobertas pela categoria. 
 

9.1 O corpo de jurados será indicado pelos membros da comissão do prêmio, 

assim como por integrantes da diretoria e associados da CBL e associados de 

entidades congêneres que tenham atuação no setor do livro. 
 

9.2 Os profissionais indicados para serem jurados não poderão ter vínculo com 

editora/autor, obra inscrita em qualquer categoria do Prêmio no ano. 
 

9.3 Não poderão ter qualquer parentesco com pessoas inscritas no prêmio. 
 

9.4 A ratificação dos nomes dos jurados caberá ao Conselho Curador. 
 

 
10 Os jurados não conhecerão as identidades uns dos outros, e as mesmas só 

serão divulgadas publicamente, em ordem alfabética, no dia da cerimônia de 

premiação. 

 
 

11 Cada jurado receberá, no endereço que determinar, o conjunto de obras 

inscritas na categoria na qual é jurado, cabendo-lhe conferir este conjunto de 

obras com a lista que o acompanha e informar a CBL de qualquer discrepância. 

 

12. Os jurados serão responsáveis por selecionar os finalistas e vencedores de 

cada uma das categorias do Prêmio Jabuti, por meio dos procedimentos e etapas 

seguintes: 
 

 12.1 O julgamento das obras em cada categoria será realizado em duas fases 
 

12.1.1 Na primeira fase: 
 

12.1.1.1 Cada jurado/a escolherá dez (exatamente dez) livros dentre os inscritos 

na categoria da qual é jurado/a, aos quais atribuirá médias necessariamente 

diferentes. 

12.1.1.2 Serão invalidadas todas as notas do/a jurado/a que não selecionar única 

e exclusivamente dez finalistas, ou promover/permitir empate entre os 

selecionados. 

12.1.1.3 Na cédula relativa a cada um dos dez livros selecionados, cada jurado/a 

atribuirá notas de 8.0 (oito) a 10.0 (dez), com intervalos de 0.25 (vinte e cinco 

centésimos), utilizando os campos reservados para cada quesito. 
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12.1.1.4 Os jurados comprometem-se a atribuir notas a todos os quesitos relativos 

às obras que selecionarem. 
 

12.1.1.5 Caso haja empate entre duas ou mais obras votadas pelo conjunto dos 

jurados, nesta primeira fase, o critério de desempate será o de maior nota no 

primeiro quesito avaliado e, assim, sucessivamente. 

12.1.1.6 A partir da compatibilização das listas dos dez livros selecionados por 

cada jurado na primeira fase, os dez títulos com maior nota constituirão a lista de 

finalistas de cada categoria, que serão divulgados por ordem alfabética de título. 

12.1.1.7 Prevalecendo o empate de mais de 10 (dez) obras, todas as obras 

excedentes estarão classificadas para a segunda fase do prêmio. 

 
 

12.1.2 Na segunda fase: 
 

12.1.2.1 Cada jurado avaliará as obras finalistas atribuindo a cada uma delas uma 

nota entre 8 e 10, seguindo os mesmos critérios da primeira fase (indicados nos 

itens 12.1.1.3, 12.1.1.4, 12.1.1.5). 
 

12.1.2.2 A partir da compatibilização das listas dos livros selecionados por cada 

jurado/a, as três obras que receberem maior pontuação serão consideradas 

vencedoras do 59º Prêmio Jabuti, em sua categoria. 
 

12.2 Nas duas fases, os jurados entregarão os votos em envelopes lacrados, 

endereçados à CBL, aos cuidados da Comissão do Prêmio Jabuti 2017 – 59º 

Prêmio Jabuti – Câmara Brasileira do Livro – Rua Cristiano Viana, 91 – CEP 

05411-000 – São Paulo – SP. 
 

12.3 A abertura dos envelopes e a apuração dos votos da primeira e da segunda 

fase serão realizadas na CBL, em sessões públicas, em datas e horários 

previamente divulgados. 

12.4 Os resultados da apuração dos votos serão consignados em relatório 

consolidado, que discriminará a pontuação individual recebida pelas obras 

votadas pelos três jurados e a ordem de classificação obtida no conjunto. 

12.5 Obras inéditas de autores falecidos, classificadas pelo júri como vencedoras, 

serão transferidas para a seção In Memoriam da mesma categoria em que tenham 

sido inscritas, sendo premiadas apenas com o Troféu Jabuti, não recebendo o 

prêmio em dinheiro, nem concorrendo ao Livro do Ano-Ficção e Livro do Ano-Não 

Ficção. 
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12.6 O lugar deixado vago pela transferência de seção será ocupado pela obra 

subsequente na classificação geral da categoria. 

 

13 Após a apuração e os relatórios de votação terem sido validados pelo Conselho 

Curador e pela Auditoria, os resultados oficiais serão publicados no site 

www.premiojabuti.org.br. 

 
VIII DA PREMIAÇÃO 

 

 

14 A obra vencedora em primeiro lugar de cada categoria (de 1 a 29*) receberá 

um troféu Jabuti para o autor e um para a editora. Além do Troféu Jabuti, o autor 

receberá um prêmio no valor bruto de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), 

sendo deduzidos os encargos legais. 
 

14.1 A obras que conquistarem os Segundos e Terceiros lugares de cada 

categoria (de 1 a 29*) também receberão um troféu Jabuti para o autor e um para 

a editora. 
 

14.1.2 Exceto para a categoria 3.22 LIVRO BRASILEIRO PUBLICADO NO 

EXTERIOR, conforme descrição de suas cláusulas subsequentes e ANEXO 

II. 
 

14.1.3 No caso de obras em coautoria, o prêmio em dinheiro será dividido e cada 

um dos coautores receberá um troféu Jabuti. 
 

14.2 Na cerimônia de premiação será dado o devido destaque aos autores 

premiados, indicados na ficha de inscrição, juntamente com um representante da 

editora responsável pela obra premiada. 
 

14.2.1 Quando uma coletânea/antologia for premiada em primeiro lugar, o 

organizador mencionado no expediente da obra receberá o Troféu e o valor em 

dinheiro. 

 
IX DOS PRÊMIOS LIVRO DO ANO-FICÇÃO E LIVRO DO ANO-NÃO FICÇÃO 

 
15 Concorrem ao prêmio “Livro do Ano Ficção” os primeiros lugares das 

categorias Adaptação (3.1), Contos e Crônicas (3.9), Histórias em Quadrinhos 

(3.16), Infantil (3.19), Juvenil (3.21) Poesia (3.23) e Romance (3.27). 
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16 Concorrem ao prêmio “Livro do Ano Não Ficção” os primeiros lugares das 

categorias Arquitetura, Urbanismo, Artes e Fotografia (3.2), Biografia (3.3), 

Engenharias, Tecnologias e Informática (3.14), Ciências Humanas (3.7), Ciências 

da Natureza, Meio Ambiente e Matemática (3.5), Ciências da Saúde (3.6), 

Comunicação (3.8), Didático e Paradidático (3.10), Direito (3.11), Economia, 

Administração e Negócios, Turismo, Hotelaria e Lazer, (3.12), Educação e 

Pedagogia (3.13), Gastronomia (3.15), Psicologia, Psicanálise e Comportamento 

(3.25), Reportagem e Documentário (3.26), e Teoria / Critica Literária, Dicionários 

e Gramáticas (3.28). 

 

17 Os associados da Câmara Brasileira do Livro (CBL), Sindicato Nacional dos 

Editores e Livros (SNEL), Associação Nacional de Livrarias (ANL), Associação 

Brasileira de Difusão do Livro (ABDL), Associação Brasileira de Editoras 

Universitárias (ABEU), entre outras, como representantes do mercado, e os 

jurados das etapas anteriores, elegem o Livro do Ano-Ficção e o Livro do Ano-

Não Ficção. 

17.1 Cada jurado ou empresa associada terá direito a apenas um voto. 

 

18 Os votos que forem atribuídos em data posterior à estabelecida como limite 

não serão considerados. 

 

19 Serão vencedoras do Livro do Ano-Ficção e Livro do Ano-Não Ficção as obras 

que respectivamente obtiverem a maior soma de votos. 

19.1 Os autores contemplados com os Prêmios Livro do Ano Ficção e Livro do 

Ano Não Ficção, receberão, cada um, o Troféu Jabuti dourado e o valor bruto de 

R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), sendo deduzidos os encargos legais. Será 

atribuído um troféu Jabuti dourado às respectivas editoras dos livros premiados 

com os Prêmios Livro do Ano Ficção e Livro do Ano Não Ficção. 

19.2 Os vencedores dos Prêmios Livro do Ano-Ficção e Livro do Ano-Não Ficção 

serão divulgados somente na cerimônia de premiação. 

 

20 A Auditoria do Prêmio Jabuti ficará responsável por manter o sigilo dos 

respectivos vencedores até esse momento. 
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X DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

  
21 Membros da diretoria, funcionários e prestadores de serviço da CBL não 

podem concorrer ao Prêmio Jabuti.  

 

22 Todas as etapas do Prêmio Jabuti 2017, tanto as públicas quanto as não 

públicas, serão auditadas como procedimento para garantir a legitimidade do 

processo.  

 

23 Desde que respeitados os itens do CAPÍTULO VII Do Conselho Curador, da 

Composição do Júri e do Sistema de Votação – as decisões dos jurados são 

definitivas e irrecorríveis, não havendo reavaliação ou revisão dos resultados.  

23.1 Casos omissos serão deliberados pelo Conselho Curador.  

  

24 O presente prêmio será auditado por uma empresa independente que será 

posteriormente revelada.   

 

25 Às partes que se julgarem prejudicadas caberá pedido de impugnação.   

25.1. Eventuais pedidos de impugnação deverão ser encaminhados 

exclusivamente por CORREIO com Aviso de Recebimento (AR) ao Conselho 

Curador do Prêmio Jabuti no prazo de até dois dias após a divulgação dos 

resultados referentes à fase que classificou a obra objeto de impugnação.  

25.2 O pedido de impugnação deverá ser apresentado com as devidas 

justificativas e documentos que o sustentem.   

26 Informações complementares poderão ser obtidas diretamente na CBL, pelo 

site www.premiojabuti.org.br ou pelo e-mail jabuti@cbl.org.br.  

 

Conselho Curador do Prêmio Jabuti 2017 
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ANEXO E – REGULAMENTO PRÊMIO 2017 
 

ANEXO I 
 

QUESITOS A SEREM CONTEMPLADOS NA 
AVALIAÇÃO DE CADA CATEGORIA 

 
3.1 ADAPTAÇÃO 

 
 
 

NOTAS DE 8 
A 10 

1. 
INEDITISMO NA FORMA DA ADAPTAÇÃO;  

TRADUÇÃO CRIATIVA 

 

2. DESAFIO DA ADAPTAÇÃO  
 

3. 
REINVENÇÃO COM RESPEITO À OBRA 

ORIGINAL ADAPTADA 
 

 
 
3.2 ARQUITETURA, URBANISMO, ARTES E FOTOGRAFIA    

 
 
 

NOTAS DE 8 
A 10 

1. 
IMPACTO SOCIAL E ARTÍSTICO, 

FIDEDIGNIDADE DE DADOS E MÉTODOS 
 

2. CORREÇÃO, CLAREZA E INTERESSE GERAL  

3. 
RELEVÂNCIA HISTÓRICA E ADEQUAÇÃO DAS 

FONTES 
 

 
 

3.3. BIOGRAFIA 

 
 
 

NOTAS DE 8 
A 10 

1. 
RELEVÂNCIA OU IMPORTÂNCIA DA 

BIOGRAFIA 
 

2. 
FIDEDIGNIDADE DAS FONTES; RIGOR NO 

TRATAMENTO 
 

3. ESTRUTURA NARRATIVA CLARA E OBJETIVA  
 
 
3.4. CAPA 

 
 
 

NOTAS DE 8 
A 10 

1. 
ATRATIVIDADE VISUAL E IDENTIFICAÇÃO  

COM O TEMA DA OBRA 
 

2. 
HARMONIA ENTRE CAPA E DEMAIS 

ELEMENTOS 
 

3. 
VISIBILIDADE DO TÍTULO, DA AUTORIA E DE 

OUTRAS INFORMAÇÕES 
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3.5. CIÊNCIAS DA NATUREZA, MEIO AMBIENTE E MATEMÁTICA 
 

 
 
 

NOTAS DE 8 
A 10 

1. 
RELEVÂNCIA E INTERESSE DO TEMA; RIGOR 
CIENTÍFICO E FIDEDIGNIDADE DOS DADOS 

 

2. 
ADEQUAÇÃO DAS IMAGENS E GRÁFICOS AO 

TEXTO; CLAREZA QUANTO À EXPOSIÇÃO 
 

3. 
CARÁTER UNIVERSAL E CONVITE AO 

DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR 
 

 
 
3.6. CIÊNCIAS DA SAÚDE 
 

 
 
 

NOTAS DE 8 
A 10 

1. 
RELEVÂNCIA RELEVÂNCIA DO TEMA  

PARA PESQUISA E PARA SAÚDE PÚBLICA 
 

2. 
RIGOR CIENTÍFICO E FIDEDIGNIDADE DOS 

DADOS APRESENTADOS 
 

3. 
CARÁTER UNIVERSAL E CONVITE AO 

DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR 
 

 
3.7. CIÊNCIAS HUMANAS 
 

 
 
 

NOTAS DE 8 
A 10 

1. 
RELEVÂNCIA DO TEMA, ESTÍMULO À 

REFLEXÃO INTELECTUAL 
 

2. 
RIGOR TEÓRICO, PRECISÃO CONCEITUAL E  

ADEQUAÇÃO TERMINOLÓGICA 
 

3. 
CARÁTER UNIVERSAL E CONVITE AO 

DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR 
 

 
3.8. COMUNICAÇÃO 
 

  
 
 

NOTAS DE 8 
A 10 

1. ATUALIDADE, ORIGINALIDADE E INOVAÇÃO  
2. CONEXÃO COM OUTROS ESTUDOS OU 

PESQUISAS 
 

3. POSSIBILIDADE DE COMPREENSÃO TAMBÉM 
PELO PÚBLICO NÃO ESPECIALIZADO 
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3.9. CONTOS E CRÔNICAS 
 

 
 
 

NOTAS DE 8 
A 10 

1. EXPRESSIVIDADE E QUALIDADE DA ESCRITA   

2. 
ORIGINALIDADE DO ASSUNTO E DO 

TRATAMENTO 
 

3. 
INTERLOCUÇÃO COM OUTROS ESTILOS E 

AUTORES 
 

 
3.10 DIDÁTICO E PARADIDÁTICO 
 

 
 
 

NOTAS DE 8 
A 10 

1. ATUALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO CONCEITUAL  

2. 
ADEQUAÇÃO AO NÍVEL ESCOLAR E À 

LEGISLAÇÃO 
 

3. 
ADEQUAÇÃO PEDAGÓGICA DA LINGUAGEM 

DOS EXEMPLOS, GRÁFICOS E ILUSTRAÇÕES 
 

 
3.11 DIREITO 
 

 
 
 

NOTAS DE 8 
A 10 

1. 
RELEVÂNCIA DO TEMA; IMPACTO SOCIAL; 

EXPLICITAÇÃO DE FONTES, DADOS E 
MÉTODOS 

 

2. 
RIGOR CIENTÍFICO, PRECISÃO CONCEITUAL; 

ADEQUAÇÃO TERMINOLÓGICA 
 

3. 
CARÁTER UNIVERSAL E CONVITE AO 

DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR 
 

 
 
3.12 ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, NEGÓCIOS, TURISMO, HOTELARIA 
E LAZER 
 
 

 
 
 

NOTAS DE 8 
A 10 

1. 
RELEVÂNCIA DO TEMA; IMPACTO SOCIAL, 

ECONÔMICO E PRÁTICO 
 

2. 
RIGOR E PRECISÃO CONCEITUAL E 

TERMINOLÓGICA. 
 

3. 
POSSIBILIDADE DE COMPREENSÃO TAMBÉM 

PELO PÚBLICO NÃO ESPECIALIZADO 
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3.13 EDUCAÇÃO E PEDAGOGIA 
 

 
 
 

NOTAS DE 8 
A 10 

 
1. 

RELEVÂNCIA E ATUALIDADE DO TEMA; 
IMPACTO SOCIAL; EXPLICITAÇÃO DE FONTES, 

DADOS E MÉTODOS 

 

 
2. 

RIGOR E PRECISÃO CONCEITUAL E 
ADEQUAÇÃO TERMINOLÓGICA 

 

 
3. 

CLAREZA E OBJETIVIDADE DO TEXTO   

 
 

3.14. ENGENHARIAS, TECNOLOGIAS E INFORMÁTICA 
 

 
 
 

NOTAS DE 8 
A 10 

 
1. 

RELEVÂNCIA DO TEMA; IMPACTO SOCIAL E 

TECNOLÓGICO 
 

 
2. 

RIGOR E PRECISÃO CONCEITUAL E 
ADEQUAÇÃO TERMINOLÓGICA 

 

 
3. 

CARÁTER UNIVERSAL E CONVITE AO 
DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR 

 

 
 

3.15. GASTRONOMIA 
 

 
 
 

NOTAS DE 8 
A 10 

 
1. 

RELEVÂNCIA E ATRATIVIDADE DO TEMA E 
ORIGINALIDADE DE SUA ABORDAGEM 

 

 
2. 

RELAÇÃO ENTRE TEXTO E IMAGENS; 
CLAREZA E OBJETIVIDADE; EXPOSIÇÃO 

DIDÁTICA 

 

 
3. 

RIGOR E PRECISÃO CONCEITUAL; 
ADEQUAÇÃO TERMINOLÓGICA 

 

 
 

3.16. HISTÓRIAS EM QUADRINHOS 
 

 
 
 

NOTAS DE 8 
A 10 

1. INTERAÇÃO ENTRE IMAGENS E TEXTO  

2. 
ORIGINALIDADE, INVENTIVIDADE E PERÍCIA 

TÉCNICA 
 

3. EDIÇÃO E PRODUÇÃO GRÁFICA  
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3.17 ILUSTRAÇÃO 
 

 
 
 

NOTAS DE 8 
A 10 

1. INTERAÇÃO ENTRE IMAGENS E TEXTO  

2. 
ORIGINALIDADE, INVENTIVIDADE E PERÍCIA 

TÉCNICA 
 

3. EDIÇÃO E PRODUÇÃO GRÁFICA  
 
 

3.18 ILUSTRAÇÃO DE LIVRO INFANTIL OU JUVENIL 
 

 
 
 

NOTAS DE 8 
A 10 

1. 
INTERAÇÃO ENTRE IMAGENS E TEXTO; 

ADEQUAÇÃO À FAIXA ETÁRIA 
 

2. 
ORIGINALIDADE, INVENTIVIDADE E PERÍCIA 

TÉCNICA 
 

3. EDIÇÃO E PRODUÇÃO GRÁFICA  
 
 

3.19. INFANTIL 
 

 
 
 

NOTAS DE 8 
A 10 

1. 
ATRATIVIDADE E ESTÍMULO À LEITURA; 

CONVITE À IMAGINAÇÃO 
 

2. 
CARÁTER FORMATIVO EM CONHECIMENTOS 

OU DE VALORES 
 

3. 
ADEQUAÇÃO DA LINGUAGEM E DO TEMA À 

FAIXA ETÁRIA 
 

 
 

3.20 INFANTIL DIGITAL 
 

 
 
 

NOTAS DE 8 
A 10 

1. 
ATRATIVIDADE E ESTÍMULO À LEITURA; 
CONVITE À IMAGINAÇÃO E INTERAÇÃO 

 

2. 
ADEQUAÇÃO DA LINGUAGEM, DO TEMA E DA 
PLATAFORMA À FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA 

 

3. 
QUALIDADE TÉCNICA DAS IMAGENS, ÁUDIOS 

E ANIMAÇÕES 
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3.21 JUVENIL 
 

 
 
 

NOTAS DE 8 
A 10 

1. 
ATRATIVIDADE E ESTÍMULO À LEITURA; 

CONVITE À IMAGINAÇÃO 
 

2. 
CARÁTER FORMATIVO EM CONHECIMENTOS 

OU DE VALORES 
 

3. 
ADEQUAÇÃO DA LINGUAGEM E DO TEMA À 

FAIXA ETÁRIA 
 

 
 

3.22 LIVRO BRASILEIRO PUBLICADO NO EXTERIOR 
 

 
 
 

NOTAS DE 8 
A 10 

1. 
ESTRATÉGIAS DE PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO 

NO EXTERIOR 
 

2. TIRAGEM E DISTRIBUIÇÃO  

3. 
QUALIDADE E ACABAMENTO DO PRODUTO 

FINAL 
 

 
 

3.23 POESIA 
 

 
 
 

NOTAS DE 8 
A 10 

1. 
RELAÇÃO ENTRE FORMA E CONTEÚDO; 

INVENTIVIDADE E SONORIDADE 
 

2. 
DOMÍNIO TÉCNICO DO IDIOMA; PRECISÃO NO 

USO DO VOCABULÁRIO 
 

3. 
INTERLOCUÇÃO COM OUTROS ESTILOS E 

AUTORES  
 

 
 

3.24 PROJETO GRÁFICO 
 

 
 
 

NOTAS DE 8 
A 10 

1. ADEQUAÇÃO AO PERFIL DA OBRA  

2. 
BELEZA GRÁFICA E PLÁSTICA DO PROJETO; 

FUNCIONALIDADE E SÍNTESE 
 

3. EDIÇÃO E PRODUÇÃO GRÁFICA   
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3.25 PSICOLOGIA, PSICANÁLISE E COMPORTAMENTO 
 

 
 
 

NOTAS DE 8 
A 10 

1. 
RELEVÂNCIA DO TEMA; IMPACTO SOCIAL; 

EXPLICITAÇÃO DE FONTES, DADOS, 
MÉTODOS, RELATOS E NARRATIVAS  

 

2. 
RIGOR E PRECISÃO CONCEITUAL; 

ADEQUAÇÃO TERMINOLÓGICA  
 

3. 
CARÁTER UNIVERSAL E CONVITE AO 

DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR 
 

 
 

3.26 REPORTAGEM E DOCUMENTÁRIO 
 

 
 
 

NOTAS DE 8 
A 10 

1. 
RELEVÂNCIA DO TEMA; IMPACTO SOCIAL; 

EXPLICITAÇÃO DE FONTES, DADOS, RELATOS 
E NARRATIVAS 

 

2. 
APRESENTAÇÃO DAS FONTES DOCUMENTAIS 

OU TESTEMUNHAIS 
 

3. CLAREZA E OBJETIVIDADE DO TEXTO   
 
 

3.27 ROMANCE 
 

 

 
 

3.28 TEORIA/CRÍTICA LITERÁRIA, DICIONÁRIOS E GRAMÁTICAS 
 

 
 
 

NOTAS DE 8 
A 10 

1. 
RELEVÂNCIA DO TEMA; IMPACTO ACADÊMICO 

E SOCIAL; EXPLICITAÇÃO DE FONTES 

 

2. 
RIGOR E PRECISÃO CONCEITUAL; 

ADEQUAÇÃO TERMINOLÓGICA 
 

3. 
CARÁTER UNIVERSAL E CONVITE AO 

DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR 

 

 
 

 
 
 

NOTAS DE 8 
A 10 

1. 
ORIGINALIDADE; TÉCNICA NARRATIVA E 

DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO 
 

2. 
CONSTRUÇÃO DOS PERSONAGENS; 

ESTRUTURA E ESTILO 
 

3. DOMÍNIO DO IDIOMA E INVENTIVIDADE   
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3.29 TRADUÇÃO 
 

 
 
 

NOTAS DE 8 
A 10 

1. 
RECISÃO VOCABULAR E CONCEITUAL; 

DOMÍNIO DO IDIOMA NA LÍNGUA DE CHEGADA 

 

2. 
PRESERVAÇÃO DO ESTILO E DA ELOCUÇÃO 

DO AUTOR; INVENTIVIDADE E ORIGINALIDADE 
NO USO DO IDIOMA MATERNO 

 

3. 
CARÁTER UNIVERSAL E CONVITE AO 

DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR 
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ANEXO F – REGULAMENTO PRÊMIO JABUTI 2018 
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ANEXO G - INFORMAÇÕES SOBRE LIVROS DIGITAIS E FORMATOS 
ENCAMINHADAS POR FELIPE SANTOS 150 

 
 

INTRODUÇÃO 

 

1) Livro digital: um novo produto 

1.1) Breve histórico 

A padronização de um formato de arquivo digital compatível com dispositivos 

móveis remonta ao ano de 1998, quando o Open eBook Authoring Group[1] criou 

um  grupo de trabalho com a finalidade de desenvolver um padrão aberto de arquivo 

digital (eBook) baseado na linguagem de marcação XML. Na época, a referência 

para leitura digital em computadores desktop era o arquivo PDF (Portable Document 

Format), em especial por sua possibilidade de utilização em múltiplas plataformas. 

Contudo, o formato PDF se mostrou impróprio para leitura nas pequenas telas dos 

celulares Palm e Blackberry, dispositivos populares nos anos 1990, devido ao fato 

de não se poderem redimensionar os textos nem ajustar o formato das páginas às 

telas desses aparelhos. O desafio do grupo era produzir um formato independente 

de plataforma e compatível tanto com desktops como com as pequenas telas dos 

celulares. O primeiro produto do grupo de trabalho foi o OEBPS (Open eBook 

Publication Structure), lançado em 1999. A versão 1.2 foi disponibilizada em 2002, 

e já permitia o controle e formatação visual da obra, em separado do conteúdo 

através do uso de folhas de estilo no formato CSS (Cascading Style Sheet). 

Em 2005, o fórum de empresas que formava o Open eBook Authoring Group 

passou a se chamar IDPF[2] (International Digital Publishing Forum), nome pelo qual 

é conhecido até hoje. A principal motivação para a adoção de um nome com 

significado mais abrangente, não restrito ao conceito de authoring, foi o rápido 

crescimento do mercado de eBooks, com a inclusão de novos setores como 

bibliotecas, editoras e livreiros. Neste novo contexto, o padrão OEBPS 1.2 

                                                        
150Felipe Santos é especialista Adobe em InDesign e publicações digitais atua como professor e 
consultor na área de mídia impressa e digital pela empresa Dualpixel, sediada no Rio de Janeiro. 
Ministrou, entre 2016 e 2018, a disciplina “Oficina de e-Book”, da Pós-Graduação em Produção e 
Gestão Editorial Multiplataforma, da PUC-PR (especialização realizada pela autora deste trabalho 
entre 2016 e 2017). 
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apresentava a limitação da ausência de um formato de distribuição. Apenas o 

formato de entrada era especificado; todos os formatos de saída utilizados para 

entrega dos eBooks ao cliente final eram proprietários. Para superar este problema, 

o IDPF planejava definir um padrão aberto, que cobrisse todas as etapas da 

publicação digital, desde a produção até a distribuição ao cliente. Em 2007, uma 

etapa importante deste desenvolvimento foi atingida com a produção de um formato 

contêiner capaz de agrupar os arquivos do eBook (OEBPS) de forma adequada para 

sua distribuição. Assim nasceu o formato EPUB (Electronic Publication), que 

substituiu o antigo OEBPS 1.2 e se tornou o padrão oficial do IDPF. A documentação 

do formato EPUB 2.0 consiste em três especificações: 

Estas informações técnicas foram fornecidas em comunicação digital 

(arquivo compartilhado em nuvem), no primeiro semestre de 2018, com 

autorização do autor para utilização nesta dissertação. 

Open Publication Structure (OPS): define a estrutura aberta da publicação 

através da utilização da linguagem XHTML 1.1 para marcação dos textos e da 

estrutura do conteúdo. Para o layout e formatação, usa um subconjunto do CSS 2.0. 

Possui suporte a formatos gráficos em bitmaps – PNG, JPG, GIF – e vetoriais – 

SVG. 

Open Publication Format (OPF): responsável pela declaração do manifesto, 

arquivo que lista todos os itens contidos no arquivo EPUB, assim como pela 

definição dos metadados da publicação e da ordem de leitura/exibição dos capítulos 

e seções do eBook. O sumário da publicação é produzido em arquivo XML com 

extensão NCX e disponibilizado num arquivo separado. 

Open Container Format (OCF): define como os arquivos e a estrutura de 

pastas utilizadas pelas especificações OPF e OPF serão compactadas num arquivo 

zip com a extensão EPUB. 

O formato EPUB 2.0 foi projetado para livros com predominância de texto e 

para a visualização em telas com largura variada. Sua principal desvantagem – 

suporte limitado a multimídia e interatividade – foi abordada na especificação EPUB 

3.0, aprovada pelo IDPF em outubro de 2011. 

Internamente, o EPUB 3.0 mudou quase por completo em relação à versão 

anterior, em especial no que diz respeito a estrutura e organização dos arquivos. Um 

grupo com mais de 150 participantes reuniu-se a partir de maio de 2010 para 
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desenvolver esta revisão. A lista de tecnologias utilizadas pelo EPUB cresceu, e 

agora inclui, entre outras, XHTML5, SVG, CSS3, WOFF e Javascript. Maior que a 

soma dessas tecnologias separadas, o EPUB 3.0 pode ser entendido como um 

contêiner que transforma estas tecnologias numa nova experiência de leitura: 

EPUB Publications 3.0: arquivo XML utilizado no pacote de informações 

sobre o arquivo EPUB, contendo metadata (título, autor, idioma), listas dos 

elementos contidos no EPUB, ordem de leitura, entre outros. Trata-se do antigo 

Content.opf com novas opções. 

 EPUB Content Documents 3.0: esta especificação substitui a antiga Open 

Publication Structure (OPS) na tarefa de descrever os arquivos utilizados para 

formatar e estruturar o conteúdo no EPUB – XHTML5, SVG 1.1 e CSS3. Nesta 

revisão, a navegação pela tag NAV foi incluída no Content Document, em 

substituição ao arquivo NCX da antiga OPF (Open Publication Format). Contudo, o 

EPUB 3.0 continua a oferecer pleno suporte ao NCX, assegurando a navegação dos 

eBooks em dispositivos compatíveis apenas com EPUB 2.0. 

EPUB Media Overlays 3.0: este é o "irmão" mais novo das especificações do 

formato EPUB. Sua sintaxe é baseada na linguagem SMIL (Synchronized 

Multimedia Integration Language) e, através de suas tags, é possível associar texto 

e áudio na sequência de leitura. 

EPUB Open Container Format (OCF) 3.0: responsável pelo empacotamento 

de todos os arquivos mencionados anteriormente num arquivo zip, possui 

basicamente a mesma especificação do formato EPUB 2.0. 

 

1.2) Vantagens e desvantagens do EPUB 

Entre os pontos positivos da tecnologia desenvolvida no âmbito do IDPF, 

destacam-se: 

redimensionamento do conteúdo; 

alteração do tipo de fonte; 

redimensionamento do corpo da fonte; 

portabilidade e operação multiplataforma; 

formato de código aberto;[3] e 

proteção contra cópias com uso de DRM[4] (opcional). 
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Entre os negativos, cite-se que: 

a possibilidade de redimensionamento do conteúdo é, ao mesmo tempo, 

ponto forte do formato EPUB, pois permite a visualização em praticamente qualquer 

dispositivo, e ponto fraco, pois dificulta a manutenção do layout em diferentes formatos 

de tela; 

os recursos gráfico-visuais são limitados (especialmente verdade para arquivo 

EPUB 2.0); e 

dependendo do projeto gráfico original da publicação, no processo de 

adequação por vezes é necessário rediagramar o conteúdo para se produzir o eBook 

em formato EPUB. 

 

2) Principais formatos de eBook 

eBook (electronic book) é um termo genérico que pode ser aplicado a 

qualquer tipo de publicação digital (em formato PDF, EPUB, KF8 etc.). Denomina 

apenas o produto final, sem definir o tipo de tecnologia utilizada no documento, seus 

benefícios e limitações. Os atuais formatos de eBook são descendentes dos primeiros 

padrões OEBPS ou EPUB 2.0, que também serviram de base para o formato da 

Amazon, o KF8. 

Apresenta-se a seguir uma visão geral dos principais formatos de eBook, com 

ênfase nos formatos abertos EPUB 2.0, EPUB 3.0 e EPUB 3.0 de Layout Fixo, e nos 

proprietários iBooks Author (Apple) e KF8 (Amazon), bem como no formato PDF. 

 

2.1) EPUB 3.0 

O EPUB, formato desenvolvido em 2007 pelo consórcio IDPF, seguiu a 

estrutura de um website empacotado para distribuição de conteúdo estático, com 

funções de acessibilidade e portabilidade entre plataformas e dispositivos. Somente 

em 2011 a produção de eBooks com multimídia foi possibilitada pela atualização da 

norma para o formato EPUB 3.0. Esta nova versão do EPUB mantém todas as 

características de estruturação e formatação de conteúdo herdadas da versão 

anterior (EPUB 2.0), continuando apta a lidar com grandes quantidades de texto e 

dispondo de recursos tais como busca, sumário, anotações, redimensionamento de 

texto, entre outros. Adicionalmente, por ser baseado nas especificações HTML5 e 
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CSS3, o formato EPUB 3.0 vai além da simples disponibilização de recursos 

multimídia (áudio e vídeo), permitindo o uso de fórmulas matemáticas (MathML) e a 

elaboração de layouts mais complexos, assim com a utilização de recursos 

interativos, com o uso da linguagem Javascript. Outros recursos também foram 

adicionados, como a exibição de seções não lineares, a sincronia de texto e áudio 

(text-to-speech[5]) e a funcionalidade de layout fixo. 

Os principais recursos do EPUB 3.0 estão elencados a seguir. 

a estrutura dos arquivos EPUB 3.0 mudou do XHTML 1.1 para uma variação 

do HTML 5 permitindo o uso de arquivos multimídia, como vídeo e áudio, integrado 

ao conteúdo do eBook, sem utilização de recursos adicionais. 

 a faixa permitida de CSS em arquivos EPUB 3.0 se expandiu de um 

subconjunto do CSS 2.1 para um conjunto de módulos maduros do CSS 3, com 

melhor suporte a recursos de formatação, como colunas, versalete, ajuste 

tipográfico, borda arredondada, entre outros. 

a linguagem MathML foi incluída no XHTML 5 como solução para exibição de 

fórmulas. 

o WOFF (Web Open Font Format) foi incluído como um formato de fonte 

aceitável. 

suporte para modos de texto não ocidentais, incluindo layout vertical em 

japonês e outros scripts asiáticos. 

a interatividade nos ebooks torna-se possível com a utilização de JavaScript. 

a lista dos metadados[6] permitidos nos eBooks foi expandida. 

o sumário construído no formato NCX (Navigational Center eXtended) do 

EPUB 2.0 foi descontinuado em favor de um sumário com base no XHTML 5 (o NCX 

ainda é permitido para compatibilidade com leitores antigos).  

arquivos SVG (gráficos vetoriais escaláveis) tornaram-se um tipo de conteúdo 

padrão, podendo ser facilmente   ajustados   a   diferentes   tamanhos   e   resoluções 

de dispositivos. 

a narração em áudio sincronizado está inclusa nas especificações do EPUB 

3.0 via o módulo Media Overlay. 

Desde o início, o formato EPUB 3.0 encontrou forte obstáculo à sua adoção: 

a ausência de leitores de eBooks (eReaders[7]) compatíveis com os novos recursos. 
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Por conta disso, em 2012 o IDPF, em conjunto com outras empresas do setor 

editorial e de tecnologia, lançou a plataforma Readium,[8] cujo objetivo é 

disponibilizar  ao  mercado uma  base  de  informações  para  o  desenvolvimento 

de  sistemas  de  leitores  compatíveis com  o  EPUB  3.0.  Atualmente, o Readium 

encontra-se disponível como extensão do navegador Google Chrome. 

 

2.2) EPUB 3.0 de layout fixo 

A precursora na utilização do formato de layout fixo foi a Apple, que lançou, 

em 2010, um formato proprietário baseado na especificação EPUB 2.0. A empresa 

estendeu as possibilidades do EPUB, permitindo, além do controle do layout, a 

inclusão de multimídia e interatividade. O novo formato foi rapidamente adotado, em 

especial por editores de livros infantis, pois permitia a utilização de recursos até então 

não disponíveis. No desenvolvimento do EPUB 3.0, o IDPF incluiu todas as 

funcionalidades do formato de layout fixo da Apple à especificação do EPUB, tornando 

aquele obsoleto. A própria Apple descontinuou o desenvolvimento do formato próprio 

em prol da adoção do formato aberto EPUB 3.0 de layout fixo. No momento da 

publicação deste manual, os principais leitores com suporte ao EPUB 3.0 de layout 

fixo são: iBook (iOS), Kobo Reader (iOS e Android), Readium (Windows e Apple OS). 

 

2.3) iBooks Author 

Tecnicamente o software iBooks Author é um editor de eBooks com uma 

interface amigável, que permite o controle e edição de itens de layout como textos, 

imagens e gráficos. Ele possui ferramentas próprias para aplicação de interatividade 

nos eBooks, tais como galeria de imagens, vídeo, áudio, questões de múltipla escolha, 

entre outros. Por ser uma plataforma proprietária, todo o modelo de negócio é 

centrado nos dispositivos da Apple, desde a criação à publicação dos eBooks. O 

iBooks Author é um software gratuito, por meio do qual pode-se produzir eBooks nos 

formatos PDF (formato livre e estático) e iBooks (formato proprietário da Apple, que 

reconhece todas as funcionalidades do programa). No formato proprietário, a 

distribuição dos eBooks só pode ocorrer via iBookstore.[9] Desta forma, a Apple 

reforça seu ecossistema de produção e distribuição de conteúdo digital. 
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2.4) Amazon KF8 

O formato atual do ecossistema da Amazon chama-se KF8. Ele foi criado para 

substituir o antigo formato Mobi/AZW, que se baseava apenas na especificação EPUB 

2.0, portanto herdava suas limitações em multimídia e interatividade. O KF8 é 

compatível com o HTML 5 e o CSS 3, e apresenta muitas das características do EPUB 

3.0 em relação a estrutura do documento, navegação, multimídia, suporte a formatos 

vetoriais e opção de layout fixo. Contudo, algumas funções ficaram de fora, como a 

interatividade com arquivos JavaScript e a linguagem MathML, recursos ainda não 

suportados pelo formato da Amazon. 

Apesar de utilizarem um ecossistema fechado, semelhante ao da Apple, os 

dispositivos de leitura da Amazon estão disponíveis para todas as plataformas, 

incluindo o sistema iOS. Como consequência, o suporte aos recursos não é uniforme 

dentro da plataforma da Amazon. O suporte a multimídia (áudio e vídeo), por exemplo, 

só ocorre nos aplicativos de leitura para iOS e no tablet Kindle Fire; os demais 

softwares e dispositivos de leitura não suportam esses recursos. 

 

2.5) PDF – Portable Document Format 

Clássico formato digital, o PDF é reconhecido por vasta gama de dispositivos, 

mas sua plena potencialidade ocorre somente nos computadores desktop, tanto em 

relação à facilidade de leitura, devido ao tamanho dos monitores, bem como à 

aplicação de recursos interativos. 

Em razão de sua característica de página fixa, o PDF não é indicado para 

leitura em dispositivos móveis (celulares, tablets, e-readers), em especial nos 

smartphones, devido ao tamanho reduzido das telas. Outra limitação está nos 

recursos interativos do formato PDF que, em sua maioria, não são reconhecidos por 

esses dispositivos. 

 

3) Dispositivos de leitura 

O formato EPUB é um dos mais democráticos no suporte a dispositivos, sendo 

reconhecido pelas principais plataformas, aqui dividas em três categorias: desktops, 

mobile e eReaders. 
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3.1) Softwares de leitura para desktops e notebooks 

Os principais representantes desta categoria são gratuitos e encontram-se 

disponíveis para os sistemas operacionais Windows e Apple OS: 

Adobe Digital Editions (PC/Mac) 

Kindle Reader (PC/Mac) 

Nook Reader (PC/Mac) 

Readium – extensão para Google Chrome (PC/Mac) 

 

Para leitura de arquivos EPUB 3.0, a plataforma indicada é o Readium. Com 

exceção do Kindle Reader, que permite a leitura apenas de eBooks adquiridos na loja 

da Amazon, os demais leitores são compatíveis com eBooks distribuídos com ou sem 

DRM (Digital Rights Managent). 

 

3.2) Aplicativos de leitura mobile 

Nesta categoria há uma variedade de apps de leitura disponíveis para 

utilização nos principais 

tablets e smartphones, que operam com as duas maiores plataformas mobile 

– iOS e Android: 

iBooks (iOS) 

Bluefire (iOS/Android) 

Kobo/Livraria Cultura Reader (iOS/Android) 

Mantano Reader (Android) 

UB Reader (Android) 

Kindle Apps (iOS/Android) 

 

O melhor suporte ao EPUB 3.0 ocorre nos leitores iBooks e Kobo. O leitor 

Mantano Reader também oferece suporte parcial ao EPUB 3.0, enquanto o Bluefire 

e o UB Reader são indicados para projetos em EPUB 2.0. 

 

3.3) eReaders 

Há também os dispositivos dedicados à leitura de eBooks – os eReaders, 

disponíveis na tecnologia e-Ink[10] (tinta eletrônica ou papel eletrônico): 

Kindle (Amazon) 
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Kobo eReader (Kobo/Livraria Cultura) 

Lev eReader (Saraiva) 

 

Esses dispositivos exibem apenas tons de cinza, tornando-se assim muito 

eficientes no consumo de energia, com autonomia de uso de semanas, mesmo em 

modo contínuo. Apesar da ausência de suporte aos recursos de multimídia e 

interatividade, os eReaders são os dispositivos que mais se aproximam dos livros 

impressos em termos de experiência de leitura por causa da tecnologia e-Ink, que 

não emite luz, o que elimina os incômodos reflexos das telas dos tablets e 

smartphones. Até o momento da publicação deste manual, não havia 

compatibilidade com o EPUB 3.0. 

 

3.4) Renderização (motores de leitura) 

O processo de renderização ocorre nos dispositivos de leitura e se refere à 

forma por meio da qual cada motor de leitura[11] interpreta o arquivo eBook – seja no 

formato EPUB ou KF8 – para determinar como textos, imagens, gráficos, multimídia, 

entre outros elementos, serão exibidos na tela dos leitores. Para quem produz, é 

essencialmente útil saber qual motor de leitura determinado dispositivo utiliza, pois tal 

informação permite conhecer previamente os recursos suportados (ver quadro 4: 

comparativo funcional entre os leitores de eBook). Além disso, reduz-se o tempo de 

produção e a quantidade de dispositivos utilizados para testar os eBooks. 

Dos três tipos de motores de leitura disponíveis no mercado até o momento 

da publicação deste manual, dois (Adobe Reader Mobile e Amazon) foram produzidos 

exclusivamente para leitura dos eBooks, e um (Webkit) utiliza os recursos já existentes 

dos navegadores Safari e Chrome. 

Veja a seguir um pouco mais de informação sobre essa importante 

característica dos leitores de eBooks. 

 

3.4.1) Adobe Reader Mobile 

O mais utilizado no mercado brasileiro, este motor de leitura está presente em 

diferentes apps e dispositivos de leitura. Basicamente, os dispositivos que não operam 

nem no sistema da Apple nem da Amazon tendem a utilizar a plataforma Adobe 

Reader Mobile, em especial pela total compatibilidade com o Adobe DRM. 
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3.4.2) Webkit 

Trata-se de um motor de leitura para browser[12] utilizado por dois dos 

principais navegadores do mercado – Safari e Chrome. A vantagem dos leitores que 

utilizam este motor de leitura é a compatibilidade com o HTML 5 e o CSS 3, que os 

torna ideais para a visualização do EPUB 3.0. 

 

3.4.3) Amazon 

Assim como a Apple, a Amazon possui um ecossistema próprio de venda, 

distribuição e leitura de eBooks.  Ela desenvolveu um motor de leitura específico para 

os formatos proprietários dos seus eBooks, o Mobi e o KF8, respectivamente 

produzidos com base no EPUB 2.0 e 3.0. O formato Mobi, em especial, apresenta 

poucos recursos de formatação nos Kindle eReaders, menos que os disponíveis no 

EPUB 2.0 
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ANEXO H – CARTA À CBL SOBRE AS MUDANÇAS NO REGULAMENTO DO 
PRÊMIO JABUTI 2018 
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ANEXO I - ASSINATURA DE AUTORES E SIMPATIZANTES 
 
 
Assinam a carta à CBL: 
Renato Moriconi 
Rosinha Aline 
Abreu Ionit 
Zilberman Edith 
Derdyk 
Ana Maria Santeiro 
Stella Maris Rezende 
Raquel Matsushita Caio 
Riter 
Elaine Maritza da Silveira 
Ana Raquel 
Raquel Nader 
Laura Castilhos 
Alexandre de Castro Gomes 
André Neves Cris 
Alhadeff Silvana 
Tavano 
Marina Wöhlke Cyrillo 
May Shuravel Berger 
Pablo Morenno 
Cris Eich 
Silvia Amstalden 
Blandina Franco 
José Carlos Lollo 
Ana Paula Cecato 
Fábio Monteiro 
Márcia Cavalcante 
André Alves 
Ciça Fittipaldi 
Christina Cidade Dias de Castro 
Regina Rennó Gilsandro 
Vieira Sales Christian 
David 
Maria Amália Camargo 
Jânio Ayres 
Manuel Filho 
Yasmin Wink Finger 
Taline Schubach 
Alexandre Brito Deborah 
Quintal Vieira 
Rosangela Meyer Neibert 
Marcelo Jucá 
Camila Schoffen Tressino 
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Liza Petiz 
Vera Maria Hoffmann 
Tomás de Oliveira 
Laíse de Albuquerque Rodrigues 
Toni Rodrigues 
Susana de Albuquerque Rodrigues 
Luciano Pontes 
Ricardo Ramos Filho 
 
 
Lista de assinaturas da carta elaborada a propósito das mudanças no regulamento 
do 60º Prêmio Jabuti, entregue ao presidente da CBL, em maio de 2018. 
 

 


