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RESUMO 

 

Localizada no contexto de uma sociedade tomada pela cibercultura, esta influenciando 

diretamente as relações entre literatura, ilustrações e novos suportes digitais de leitura, a 

presente dissertação se propõe a pensar as possibilidades do design de comunicação no 

universo dos ebooks criados para tablets. Posto isto, o objetivo geral é descrever e analisar 

as 20 ilustrações dinâmicas interativas digitais da edição/versão resumida de Alice no País 

das Maravilhas, batizada de Alice for the iPad pela empresa de produtos eletrônicos Apple. 

Optou-se por lançar mão de uma pesquisa qualitativa, multimodal, tendo como fio 

condutor uma análise descritiva e comparativa dos objetos supracitados, amparada por 

referenciais teóricos e críticos constantes na bibliografia do presente estudo. Almeja-se que 

esta abordagem em específico, possibilite novos diálogos e contribua com as pesquisas 

sobre comunicação e produção de sentido no campo das ilustrações vinculadas às novas 

tecnologias. 

 

Palavras-chave: Livro Digital. Design de Comunicação. Leitura. Cibercultura.



 
 

ABSTRACT 

 

Nestled in the context of a society by making cyberculture , a society that directly 

influencing the relations between literature , illustrations and digital media for reading, this 

dissertation proposes to think the possibilities of communication design in the world of 

ebooks created for tablets . That said, the overall goal is to describe and analyze the 20 

dynamic interactive digital graphics editing / abridged version of " Alice in Wonderland " 

version , Alice for the iPad by the electronics company Apple. We opted to make use of a 

qualitative , multimodal research , with the thread a descriptive and comparative analysis 

of the aforementioned objects , supported by theoretical frameworks and critical constants 

in the bibliography of the present study . One hopes that this approach in particular, 

enables new dialogues and contribute to research on communication and sense making in 

the field of new technologies related to graphics. 

 

Keywords: Digital Book. Communication Design. Reading. Cyberculture 
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INTRODUÇÃO 

 

 Na conjuntura atual do mercado literário digital, os avanços tecnológicos permitem 

que os títulos impressos deixem de ser uma simples transposição do texto em papel para 

um software. A composição da estrutura editorial dos livros está se modificando e 

abandonando a identidade de sua mídia anterior. O processo de leitura ganha um caráter 

hipermidiático não apenas pela inserção de links, interfaces agradáveis e uma navegação 

facilitada. A criação de numerosos formatos de arquivos e softwares que abrigam os livros 

digitais está dando ao design de comunicação uma série de possibilidades de diálogo com o 

texto, dando um novo grau de importância a imagem no processo de leitura e 

desconstruindo o que conhecemos como livro em seu formato impresso. 

 Talvez por serem inventos posteriores a uma série de dispositivos de comunicação 

(games, celulares, smartphones, notebooks, telas touchscreen, dentre outros), os tablets e 

e-readers
1
, além de suporte de livros digitais, vieram impregnados de elementos midiáticos 

que compõe os demais aparelhos citados. Sendo assim, acabaram inevitavelmente 

constituindo um canal para que as novas tecnologias convergissem para dentro do texto e, 

consequentemente, para que estas influenciassem na leitura, intelecção do leitor e em 

novas práticas para o design.  

 Os esboços e desenhos desenvolvidos para vários títulos digitais há muito deixaram 

de ser a simples digitalização das ilustrações das páginas dos livros impressos, ou mesmo a 

criação de gravuras digitais estáticas. A construção e distribuição dos elementos textuais, 

visuais, os “vazios” e outros tantos conceitos atrelados ao livro impresso, são elementos 

vinculados ao design de comunicação quando este se coloca a serviço da produção 

literária, tanto no impresso, quanto na ambiência digital. E a preocupação com o design de 

comunicação está diretamente ligada também a uma prática que se ocupe com a evolução 

na estruturação da informação e comunicabilidade humanas através deste tipo de 

publicação. 

 Migrando para a ambiência digital, não sendo apenas uma mera virtualidade ou 

transposição sem variantes das páginas e imagens das obras impressas, o design de 

                                                           
1
 O aparelho realmente direcionado para o download de livros é o e-reader. No entanto, os tablets,dentre eles 

o iPad da empresa Apple, por serem sensíveis ao toque e por sua tela bem grande, também funcionam como 

leitores digitais satisfatoriamente. Ainda, outros aparelhos, menores e menos eficientes, mas que também 

podem ser usados para esse fim são os smartphones. 
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comunicação, seus valores, seus conceitos norteadores tiveram que dialogar com outros 

pontos de importância. Estes valores, conceitos, foram reformados, adaptados, 

desapareceram. Tratando especificamente das ilustrações, da linguagem visual, do design 

de comunicação pensando sua produção para os livros eletrônicos
2
, este não estará a 

serviço apenas do texto, do desenrolar das ideias do autor; passarão também a atender as 

necessidades e possibilidades do suporte de leitura. Estas são nossas hipóteses dentre 

várias que estão sendo suscitadas quando nos colocamos frente às ilustrações digitais 

interativas criadas para ebooks. A literatura na era digital, o livro digital, as ilustrações 

interativas, dentre outros elementos, são mais do que temas comerciais ou editoriais, eles já 

se colocam como relevantes do ponto de vista dos estudos da comunicação, seja pela 

imensidão de suas possibilidades, seja pelo corpus que começa a se consolidar. 

 Passada mais de uma década da entrada dos livros digitais em nosso cotidiano – 

apesar de surgidos ainda nos anos 90, os primeiros e-readers só atingiram a maturidade 

comercial após o ano de 2010 com uma convergência crescente dos títulos impressos e da 

criação de obras – textos, sons, imagens, aplicativos, além de outras possibilidades de 

concretização do livro no universo virtual – percebe-se a necessidade de um esforço para 

entender o livro digital, compreender a produção de sentido, os significados do texto, das 

imagens e da própria publicação digital; como todos estes fatores estão sendo remediados. 

Iremos nos ater aqui, especificamente, ao design de comunicação a serviço dos ebooks, não 

a mera digitalização do que foi pensado para o impresso, mas como o livro digital está 

oferecendo novas nuances as ilustrações, indo estas além de meros complementos textuais 

ou concretizações visuais do texto criado pelo autor. 

 Dentro deste cenário, onde o referencial da imagem passou a ser composto de 

números, bits, pixels; onde a imagem passou a ser não só dinâmica, mas funcional para 

uma tradução – e não compreensão - do texto, o papel do design de comunicação foi 

ampliado como ator que compõe, especificamente a autoria das histórias narradas, por 

exemplo, nos títulos infantis e infanto-juvenis. 

 A evolução da tecnologia a serviço especificamente dos meios de comunicação 

digital consentiu que o livro não se limitasse à mídia impressa: os novos dispositivos para 

leitura e a cultura digital crescente estão ampliando o conceito de livro, modificando as 

                                                           
2
 Para efeito de construção textual, consensual nas publicações e pesquisas que tratam sobre o tema 

tomaremos as expressões “livro eletrônico”, “livro virtual”, “ebook” e “livro digital” como sinônimas. 
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práticas de leitura e, principalmente a produção do próprio texto e das possibilidades de 

design dos títulos digitais.  

 Justamente os contos de Alice, personagem do escritor inglês Lewis Carroll 
3
– 

"Alice no País das Maravilhas" e "Através do espelho e o que Alice encontrou por lá", que 

marcam forte presença até hoje no mercado editorial, foram utilizados para demonstrar 

como os livros transpõem os limites do impresso para habitar o universo imaterial do livro 

digital. Em 2010, foram lançadas duas versões destas duas obras de Carroll para leitura 

através do iPad, tablet da empresa americana Apple. As imagens originais da primeira 

edição da obra, publicada ainda no final do século XIX, criadas pelo ilustrador John 

Tenniel (1820-1914), funcionaram como matriz para a construção do design que a obra 

ganhou em seu formato virtual. As ilustrações ganharam movimento, áudio e 

interatividade.  

 Trataremos neste estudo da análise descritiva das ilustrações criadas em 2010 pela 

empresa americana Atomic Antelope, através do designer de comunicação digital Chris 

Stevens, para demonstrar as possibilidades de leitura da imagem de um ebook através do 

iPad. Concentraremo-nos em um estudo descritivo do design do primeiro título 

encomendado a Stevens, “Alice for the  iPad”
4
, pela Apple, valendo-nos em alguns 

momentos alternadamente dos métodos de comparação e descrição frente as ilustrações 

originais – em seu formato impresso - para demonstrarmos algumas singularidades das 

ilustrações em sua nova ambiência. 

 Se por um lado a evolução das tecnologias voltadas para o mercado editorial, 

referente à formatação do livro digital, aponta para novos itens e procedimentos, por outro 

lado, como acontece com qualquer outra mídia em desenvolvimento, nossa orientação 

cultural nutre algumas conexões que, aparentemente, buscam articular estes novos 

itens/procedimentos com os seus, nem sempre, similares das gerações tecnológicas 

anteriores.  

 Sabe-se desde a edição dos livros em papel que os elementos criados por editores e 

ilustradores não são escolhidos de forma aleatória. Estes elementos são introduzidos num 

projeto editorial, combinados de modo integrado com a finalidade de fazer o consumidor, 

                                                           
3
Mais à frente abordaremos o autor, suas obras, assim como o ilustrador John Tenniel em capítulo específico. 

4
Este foi o título trabalho no mercado editorial quando do lançamento de “Alice no País das Maravilhas” pela 

Apple no ano de 2010. Uma versão gratuita, com 50 páginas e com parte das ilustrações pode ser baixada 

para iPad e Iphones pelo site https://itunes.apple.com/gb/app/alice-for-the-ipad-lite/id364746811?mt=8 e será 

esta a versão objeto de nosso estudo. A versão  completa da obra esta à disposição para venda no site: 

https://itunes.apple.com/gb/app/alice-for-the-ipad/id354537426?mt=8. 

https://itunes.apple.com/gb/app/alice-for-the-ipad-lite/id364746811?mt=8
https://itunes.apple.com/gb/app/alice-for-the-ipad/id354537426?mt=8
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comprar, ler e ter uma experiência sensorial com o livro. Os profissionais - o designer, o 

editor, o ilustrador, o autor, o programador, dentre outros  – convergem seu trabalho agora 

em função de novos dispositivos e práticas de leitura, de novos elementos que auxiliam a 

interpretação do leitor, dos avanços tecnológicos que, definitivamente, começam a 

influenciar as características e gêneros literários. Com a propriedade de suas atuações 

ainda não demarcadas, já que os ebooks que assimilam imagens interativas, efeitos sonoros 

e visuais, além uma composição gráfica interativa que dialoga ao mesmo tempo com o 

suporte e o leitor não completaram se quer uma década de vivência social, é válido 

investigar como um destes elementos – o design de comunicação - assim como seus 

antecessores da mídia impressa – figuras, ilustrações, gravuras, tipografia – apenas 

representarão visualmente o que o discurso escrito propõe em suas figuras de linguagem e 

mensagens, aproximando o leitor da intenção do texto, ou se esta porta de aproximação 

virá carregada de uma intencionalidade maior, também não definida. 

Justifica-se esta pesquisa, uma vez que a questão da convergência midiática do 

livro não engloba apenas configuração tecnológica, uma maior disseminação da 

informação ou ganhos financeiros para editoras e leitores. Esta convergência traz a 

necessidade de se conhecer, mais que a nova identidade do livro, como atua cada uma das 

ferramentas que apoiam o texto no ambiente dos tablets. É necessário trazer cada uma 

delas para o centro de discussão e tentar compreender como cada novo gadget
5
, aplicativo 

ou meio que proporciona interatividade do leitor com o texto está atuando na construção da 

percepção. Devemos buscar, no caso do design de comunicação, das ilustrações e 

grafismos do livro digital especificamente, reconhecer se os elementos que o compõe 

favorecem além de interação, uma imersão e polissemia interpretativa para aqueles que 

usufruem da tecnologia criada. 

 Os estudos sobre livro eletrônico enfatizam atualmente a questão de identidade do 

livro, sua inserção no meio social; como a convergência tecnológica está influenciando a 

construção do texto, a interação do leitor com a obra. Em contrapartida, ainda há muito a 

se pesquisar sobre como o avanço tecnológico refez as fronteiras do design do livro, desde 

a forma do suporte, do próprio texto e, principalmente, das imagens em si; do papel que 

estas assumem na “contação” das histórias. Para onde elas avançarão na composição do 

                                                           
5
 Gadget vem atualmente sendo utilizado como gíria tecnológica definir  um equipamento que tem um 

propósito e uma função específica, prática e útil no cotidiano. São comumente chamados de gadgets os 

dispositivos eletrônicos portáteis como PDAs, celulares, smartphones, tocadores mp3, dentre outros. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cotidiano
http://pt.wikipedia.org/wiki/PDA
http://pt.wikipedia.org/wiki/Celular
http://pt.wikipedia.org/wiki/Smartphone
http://pt.wikipedia.org/wiki/MP3_player
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texto. Se os conceitos norteadores da composição das ilustrações do livro infantil impresso 

ainda podem ser considerados na elaboração das imagens digitais interativas. 

 Um apanhado histórico sobre o livro, as ilustrações, do momento que estes se 

cruzaram na literatura infantil, dos avanços tecnológicos que permitiram o surgimento dos 

ebooks e dos suportes de leitura digital, podem iniciar o processo de análise do papel do 

design no cenário da literatura digital.  Pretende-se realizar uma análise que demonstre o 

papel do design de livros digitais no processo de produção do sentido. Ou seja, além da 

analisar e descrever imagens quando de sua transposição do papel para a tela, confrontar 

como conceitos e práticas pertinentes as ilustrações no meio impresso são assimilados no 

meio digital. Partir-se-á da hipótese de que o projeto gráfico e as características imagéticas 

destas mídias estão ganhando uma nova fronteira de importância no momento em que as 

imagens tomam a tela dos dispositivos de leitura e colocam-se como porta para o 

imaginário do leitor.  

 Como objeto de estudo para pesquisar a inter-relação envolvendo mídia, livros 

digitais, design de comunicação e produção de sentido foi eleita especificamente a obra 

“Alice no País das Maravilhas”, de Lewis Carroll, ainda uma das obras infantis clássicas 

mais lidas do mundo. Utilizar a obra como objeto vem fundamentado, entre outros, nos 

seguintes requisitos: é uma história clássica e conhecida, com abrangência nacional e 

internacional em relação a vendas e leitores, foi criada uma versão especialmente para 

tablets, fugindo do padrão pdf 
6
 disseminado até então. E o principal destaque é que foi um 

dos títulos que a Apple, criadora do iPad, escolheu para retratar mundialmente, não só a 

convergência, mas como será a produção literária voltada para o suporte de leitura digital 

de livros e quais os rumos iniciais que o design de comunicação poderá tomar com o 

dispositivo. Já existe no mercado uma centena de produtos semelhantes, mas todos 

advindos do pioneirismo desta edição de “Alice no País das Maravilhas” aqui citado, 

batizada – por questões mercadológicas e de marketing - pela Apple como Alice for the 

iPad. É como dizer que o livro centenário agora precisa, por ser realmente um ebook 

pensado para o tablet, de um suporte específico de leitura. E o suporte ideal seria o iPad. 

Muitos adquirem a obra ainda tendo como referencial o imaginário do texto lido 

originalmente em papel, o filme realizado pelos estúdios Disney, ou mesmo pelo simples 

                                                           
6
 PDF ou Portable Document File, é um formato de arquivo digital em open standard, criado pela Adobe 

Systems em 1993. Para facilitar a troca de arquivos entre utilizadores a Adobe criou este formato, compatível 

com a maioria dos diferentes dispositivos e software. 
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consenso social de tratar-se de uma consagrada obra infantil que mexe com a fantasia – 

imaginário - de quem a lê. Mas a edição desenvolvida em 2010 para o iPad pela Atomic 

Antelope, especialmente para leitura em tablets e smartphones, é  uma versão que em 

muito difere da simples transposição do livro impresso em papel  para o terreno digital. Ela 

é uma excelente radiografia dos ganhos e importância que o design de comunicação 

adquiriu frente à obra literária ao ser recriada para o meio digital. Verificar-se-á que as 

escolhas gráficas, a aparência das ilustrações, a inserção de elementos de luz e som, o 

dinamismo das personagens nas imagens, a interação direcionada do leitor, dentre outras 

ferramentas, estão todas unidas em função do trabalho realizado pelo designer de 

comunicação atuando para “linkar” texto, ilustrações e opções do dispositivo de leitura, e 

que este se adianta à percepção do leitor em construir o imaginário proposto pelo texto de 

forma mais incisiva. 

 Apresentamos ao longo desta dissertação uma análise do papel do design de 

comunicação dentro do universo literário dos ebooks, investigando como acontece e quais 

são as novas possibilidades da ilustração quando adaptada para o novo suporte de leitura. 

 Para tanto, realizamos uma análise descritiva e comparativa das ilustrações de John 

Tenniel, criadas em 1865, quando transpostas para a plataforma digital no ano de 

2010. Foram analisadas as ilustrações da edição resumida da obra, que possui 50 páginas, 

onde demos atenção, especificamente as 20 páginas com algum tipo de ilustração ou 

recurso visual dinâmico. Muitas delas partiram dos originais de Tenniel, restando a poucas 

terem como semente criativa o texto do próprio Carroll e as possibilidades que o iPad 

oferece. Podemos assim identificar quais elementos de design surgiram e foram 

modificados, estabelecendo também quais possibilidades de interação estas ilustrações 

oferecem ao leitor quando transpostas do ambiente impresso para o ambiente digital do 

iPad. 

 No intuito de construir um conhecimento teórico sobre o papel das imagens 

interativas no universo dos ebooks, o presente estudo caracteriza-se por ser uma pesquisa 

que utiliza uma análise qualitativa das ilustrações, buscando diálogo com outros métodos, 

já que estamos tratando de um objeto fruto do hibridismo que o suporte permite – imagens 

ora estáticas, ora dinâmicas, com efeitos de luz e sons, etc. Este método é apontado por 

pesquisadores do design e da imagem como o mais apropriado para que se pudesse atingir 

nosso anseio de estudo e colaboração científica.  O eixo central foi o de uma explorar, 

descrever, lançar mão de comparação – quando necessário – para analisar o design de 
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comunicação na sua vertente de ilustração de livros infantis. Dessa maneira, almejou-se 

que a adoção dessa metodologia – de multimodalidade – tenha possibilitado um enfoque 

correto dos aspectos elencados nos objetivos apresentados inicialmente e proporcione a 

compreensão e concretização do objetivo geral proposto. Como procedimentos 

metodológicos, a pesquisa guiou-se pelo roteiro que segue, buscando, quando necessário, 

beber em outras fontes e técnicas metodológicas necessárias para a redação  

de cada capítulo em específico. 

Para realizar uma razoável compreensão a respeito do objeto a ser dissertado foi 

realizado um levantamento bibliográfico buscando autores de renome nacional e 

internacional da área de design de comunicação, estudos visuais, ilustração de literatura 

infantil, dentre outros temas de relevo considerados. Foram catalogadas e lidas várias 

fontes bibliográficas primárias - livros, periódicos acadêmicos, anais de congresso, 

dissertações, ensaios, artigos e documentos eletrônicos da Internet, entre outros 

documentos – secundárias, bases de dados textuais e referenciais. Além de fontes terciárias 

- bibliografias, catálogos coletivos, guias de literatura, e outros voltados para a áreas de 

Sociedade da Informação, Design de Comunicação, Cibercultura, História da Literatura, 

História da Arte e Análise de Imagem.  

 Para localizar a importância do objeto em estudo no universo da ilustração, do 

design de comunicação no segmento da literatura, foi realizada uma pesquisa em sites e 

bases de dados nacionais e internacionais, como por exemplo, de Bibliotecas Nacionais, a 

fim de fazer um levantamento de materiais pesquisados e digitalizados a fim de apresentar 

os primórdios do livro e da ilustração infantil e, por conseguinte, fazer uma reflexão a 

respeito dos ebooks, dos novos dispositivos de leitura e das ilustrações digitais interativas. 

Feito o levantamento bibliográfico e escolha dos materiais, foram realizadas leituras e 

documentação dos textos eleitos, que proporcionaram uma consistente base teórica que deu 

o suporte para um maior entendimento dos assuntos que envolvem este estudo e 

permitiram encontrar caminho para a explanação e redação dos objetivos já descritos 

anteriormente.  

 Desde dezembro de 2012 estão sendo analisadas e descritas as 26 ilustrações da 

edição gratuita do ebook Alice for the iPad, no que se refere ao trabalho gráfico e 

ilustrativo da obra pensada para a ambiência digital. Dentre outros elementos, o estudo 

teórico sobre imagens, ilustrações e design de comunicação apontaram para que sejam 

observados os seguintes aspectos: especificidades das interfaces homem/máquina, 
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dispositivos interativos entre suporte e ilustrações e da própria ilustração, elementos da 

cultura digital, para posteriormente focarmos nas maneiras como suas ilustrações solicitam 

a participação do leitor em função da maneira como ele se apropria de seus elementos 

materiais. Esta análise e descrição em alguns momentos busca uma inevitável comparação 

com as ilustrações originais publicadas em 1865 - e fonte inicial para a remediação no 

formato ebook.  Acreditamos que desta forma podemos compreender as particularidades 

específicas da ilustração em seu formato impresso e em seu formato digital e que 

contribuições o design de comunicação trouxe quando manifesto nesta  nova ambiência, 

que é a literatura digital infantil interativa. 

 Por fim, tendo em mãos os dados coletados, buscou-se sempre o diálogo e a 

discussão com os autores pesquisados para a fundamentação teórica consistente desta 

pesquisa. As análises realizadas das ilustrações digitais para a edição de Alice no País das 

Maravilhas da Atomic Antelope não têm a pretensão de serem exaustivas, nem esgotar as 

possibilidades analíticas de abordagem do design ilustrativo do livro. Visam iniciar um 

debate e uma reflexão sobre a comunicação visual no universo das ilustrações dinâmicas 

interativas pensadas para os ebooks e sua relação com os novos suportes de leitura. 

 Para não tornar repetitiva, já que estão presentes também em outros momentos do 

texto, na sugestão de sumário da dissertação, além do referencial bibliográfico, propõe-se 

destacar aqui apenas alguns autores que foram utilizados no momento efetivo  de destacar 

o papel do design de comunicação no universo dos ebooks e da análise das ilustrações de 

John Tenniel  quando transpostas com outros recursos para a ambiência digital. Como 

fundamentalmente nosso objeto trata das ilustrações no meio impresso transpostas com 

recursos adicionais para o meio digital, nossa pesquisa buscou tocar também em uma 

questão primordial que é a transposição do próprio livro para o universo virtual e os elos 

que unem imagem-ilustração-imagem digital dinâmica (todos elementos abarcados pelo 

design de comunicação). Pensamos assim trazer as ideias de autores que trabalham estas 

questões e mais especificamente como deve ser contemplada a situação do design de 

comunicação nesta mudança de meio.  

 Daí pensarmos a remasterização  das ilustrações de John Tenniel segundo o 

conceito de intermidialidade trazida por Irina Rajewsky. Ela considera que a 

intermidialidade é uma ferramenta eficaz de análise, a qual proporciona uma variedade de 

possibilidades, amplia o entendimento da textura de uma obra, através das relações entre as 

diversas mídias que a compõem. Isto quando uma mídia (o livro) sofre influência direta de 
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uma outra (o iPad) . A ideia da autora dialoga diretamente com o estudo de tradução 

intersemiótica de Júlio Plaza (2001) que aponta que em uma tradução de uma mídia para 

outra, o autor deve observar as limitações da mídia original para ampliar as potencialidades 

na mídia final.  

 Ao confrontarmos as ideias destes dois autores com o depoimento do ilustrador 

Chris Stevens – realizador da transposição das ilustrações impressas de Alice for the iPad – 

notamos que o designer em muito objetivou estas perspectivas na realização do seu 

trabalho. Como estamos tratando de uma tradução da obra de um meio para outro, 

trazemos também os apontamentos de Claus Cluver (1997) sobre o que ele chama de 

“estudos interartes” e destaca: 

 

É inevitável que uma tradução não seja equivalente ao original, e que, ao mesmo 

tempo, contenha algo a mais ou a menos que o original (...). Toda tradução 

oferece, de maneira inevitável, mais e menos que o texto original. O acerto do 

tradutor depende [...] também das decisões que tome quanto ao que pode ser 

sacrificado (CLUVER, 1997, p. 73). 

 

 O autor aponta ainda que as equivalências entre dois sistemas diferentes podem ser 

bem difíceis, sendo que podemos ter grande sacrifício no processo de adaptação de uma 

obra a outra, porém, em alguns casos podemos obter ganhos espetaculares na obra 

traduzida. O que buscamos constatar quando da realização da análise das ilustrações de 

Alice for the iPad. 

 Ainda voltado para a mudança de ambiência forçando uma mudança do papel do 

design de comunicação no universo da literatura infantil, buscamos um conceito mais 

recente que trata desta transição inclusive abordando a transposição do livro impresso para 

o digital, incluso aí os recursos que passam a ser oferecidos. Explicitar aqui este conceito 

ajuda a reforçar nosso interesse em acatar uma metodologia multimolda como melhor 

possibilidade de concretização das hipóteses lançadas inicialmente. Os estudiosos de mídia 

e novas tecnologias Richard Grusin e Jay David Bolter apropriando-se de teorias e 

problematizações de McLuhan, voltaram-se para uma pesquisa profunda destas relações 

evolutivas entre os meios de comunicação; dos procedimentos de partilha, exploração e 

reinvenção entre tecnologias. Este processo eles denominaram de “remediação”. Em uma 

análise breve e direta, a remediação seria o simples processo pelo qual um meio ou 

tecnologia se apodera de outro. Esse processo seria, segundo os autores,  
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Incontornável na mediação entre as tecnologias, no constante processo de 

renovação e redefinição das sociedades que as adotam, no qual os media 

anteriormente manuseados, símbolos de um dado momento histórico, são 

sepultados totalmente, no que se refere a sua utilização. As suas funcionalidades 

são recicladas e adaptadas pelas mídias que surgem posteriormente, 

complementando desta maneira os novos nichos e dando uma satisfação ao que o 

meio social contemporâneo vai solicitando como ideal. Reforçando o conceito de 

“remediação” (BOLTER E GRUSIN, 2000, p. 19). 

 

 Reforçando o conceito de “remediação”, Jenkins (2009) complementa: “remediação 

significa a procura de um equilíbrio entre inovação e tradição, com a evolução como 

objetivo” (JENKINS, 2009, p. 62). 

 Somado a estes autores, outros tantos irão reforçar os elos de diálogo entre 

ilustrações, design, livros digitais e comunicação e que estes elementos não migraram de 

forma isolada e não devem ser abordados assim em sua plenitude. Daí elencarmos aqui 

estes autores e conteúdos especificamente, pois suas teorias aplicam-se a transitividade de 

todos os tópicos citados, do momento impresso para o momento virtual de suas vivências. 

E simultaneamente reforçam a metodologia e fundamentos deste estudo. 
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CAPÍTULO I 

IMPRESSO OU DIGITAL – O LIVRO É UMA TECNOLOGIA 

 

1.1 Livro: um recorte histórico 

1.1.1 A palavra: da escrita ao impresso 

 

 Voltar-se para as origens e historicidade do livro são fatores que não devem ser 

desconsiderados ao discutir a questão do livro e as transformações que este vem sofrendo 

na sua transposição para o meio digital. Um primeiro aspecto a respeito do livro no debate 

que opõem as novas tecnologias digitais de informação aos títulos impressos, é que estes, 

enquanto objetos físicos, materiais, não deixam de consistir em tecnologia tanto quanto os 

respectivos digitais que queremos aqui abordar com mais profundidade. Relacionar o 

conceito de tecnologia com o livro impresso não deve causar estranheza, já que a própria 

terminação “livro” alude, em princípio, a uma obra ou comunicação escrita que pode viver 

em formatos variados, sendo o códex (o formato impresso padrão, com determinado 

número de páginas, agrupadas, protegidas por uma capa – foi o sucessor do papiro 

manuscrito) um deles. Essa associação do livro de papel como tecnologia nos faz observá-

lo como suporte que promove de forma mais fácil a exposição de algo avaliado como de 

valor significante.  Essa mesma associação nos traz o livro como sistema, como se de uma 

técnica se tratasse, para disseminar conhecimento e informação.  

 Para classificar o livro como manifestação de tecnologia, observa-se aqui que esta 

buscou suporte em outros dois elementos que lhe conferem a materialidade: a escrita e o 

prelo de impressão que, hoje, compõem a base da chamada tecnologia da informação.  

 O historiador cultural americano Robert Darnton (2010) destaca que essa tríade 

formada pelo livro, a escrita e as tecnologias de impressão, caminharam juntas em seu 

processo evolutivo, numa influência recíproca, e destaca quatro etapas principais que 

transformaram esta união num importante fato social que de alguma forma influenciou 

principalmente nosso modo de comunicação e mais à frente como o design passou também 

compor o cenário comunicacional no meio literário. 

 A etapa inicial destacada pelo autor é a invenção da escrita, no período de 3200 

a.C., de onde datam os primeiros hieróglifos conhecidos pelos pesquisadores, e 1000 a.C., 

onde se tem os primeiros registro da escrita alfabética. “Este período veio mudar de forma 

radical a relação do indivíduo com o discurso oral, com a memória e, por consequência, 
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com o seu passado” (DARNTON, 2010, p. 21). Por meio da complexidade de sistema 

surgidos com a escrita em superfícies como barro, papiro e pedra, as civilizações do 

oriente, Egito e Mesopotâmia, principalmente, guiaram outras culturas, que adaptaram 

essas técnicas, criando uma identidade própria em relação as economias de escrita, fazendo 

surgir, inclusive outras manifestações da escrita. Tomemos como exemplo, os povos 

gregos "que conjugaram excepcionalmente a escrita dos Fenícios com os materiais 

empregues pelos egípcios, constituindo seu próprio alfabeto e sistema de escrita, que 

posteriormente foi adotado pelo povo romano” (DARNTON, 2010, p. 22).  

 O segundo período de mudança elencado pelo historiador americano é determinado 

pela inserção do códex manuscrito, isto ainda século III d.C. “o espaço do códex, 

comparativamente ao rolo de papiro, oferecia agora opções mais variadas e uma estrutura 

que suportava uma utilização mais funcional e agradável” (DARNTON, 2010, p. 22).  

 Este é um momento onde podemos afirmar que aconteceram melhoras 

consideráveis para a experiência da leitura e um primeiro passo de maturação ao design de 

comunicação – obviamente ainda não tomado por esta nomenclatura. – já que antes do 

aparecimento do códex, o espaço reservado à escrita era o rolo manuscrito formado por 

páginas de papiro coladas sequencialmente umas às outras, limitando qualquer 

possibilidade de criação artística. Os contornos trazidos pelo códex definiram um novo 

espaço de percepção, mais adequado à escala humana, podendo ser confortavelmente lido e 

manuseado.  

 Mas se o códex revolucionou em relação ao rolo de papiro, foi a invenção do prelo 

de impressão manual criado pelo alemão Johannes Gutenberg que trouxe a revolução para 

o universo do códex, isto nos idos de 1450. O invento espalhou-se rapidamente por toda a 

Europa, tornando o hábito de leitura gradualmente mais acessível a um maior conjunto de 

leitores – mas nem por isso praticado pela maioria da população por questões econômicas e 

sociais que aqui não cabe explorar.  Uma curiosidade tecnológica que contribuiu para o 

sucesso do prelo manual foi a substituição do papiro por papel feito de restos de tecidos, 

que permitiu uma produção mais barata e em larga quantidade – fator que atualmente é 

muito considerado nas discussões sobre a “morte do livro” e um consolidação do livro 

digital no seio social. Nos quatro séculos seguintes, apesar da introdução constante de 

inovações tecnológicas, destacando a mecanização do processo e a invenção da máquina a 

vapor, a técnica de impressão manteve-se relativamente a mesma criada por Gutenberg. 

Mas no que se refere ao número de leitores, o crescimento deu-se de forma exponencial. 
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Também com as possibilidades oferecidas pela mecanização, viu-se a impressão não se 

limitar não apenas a jornais, panfletos, revistas, boletins, além de outras possibilidades 

comunicacionais, o mercado de livros passou a crescer paralelamente. Este período citado 

– de 1450 até os quatro séculos seguintes – seria o terceiro momento destacado pelo 

historiador Robert Darnton.  

 A última – e quarta etapa da evolução da história da informação - deu-se segundo o 

autor, com a chegada da chamada comunicação eletrônica, na recente década de 60 do 

século passado. O desenvolvimento das redes comunicacionais entre computadores, tais 

como o sistema Arpanet no ano de 1969, evoluiu e culminou com o que conhecemos 

atualmente como Internet. Migrando dos fins militares para a comunidade científica, o seu 

arcabouço de utilização ampliou-se para o uso doméstico  com a generalização dos 

computadores pessoais. A familiaridade do uso consolidou-se  com as melhorias 

tecnológicas trazidas pelos browsers (navegadores) e facilidade de criação dos websites.  

 A tecnologia da escrita foi traçando seu percurso dentro da história das sociedades, 

propagando-se de forma rápida nas culturas do ocidente e afixando-se de maneira profunda 

no cerne da composição socioeconômica das comunidades. A materialidade do livro 

impresso como o conhecemos hoje terá sido talvez a transformação que mais impacto teve 

na maneira com que, ainda hoje, mesmo digitalizado, comunicamos e documentamos a 

informação escrita. Foi a introdução deste que permitiu inovações na escrita e publicação, 

fugindo do modelo adotado e consolidado pelos antigos gregos e romanos no passado, o 

rolo de papiro, que chegava a ter 800 centímetros. Passou-se a ter a sensação de 

encerramento ou fechamento do texto, delimitação dos escritos, uma contribuição para o 

sentido de unidade textual. O surgimento dos e-readers pode trazer transformações que 

quebrem a estética do códex/livro, criando extensões, novos gêneros literários, uma noção 

diferenciada de funcionalidade e encerramento daquela que nos habituamos ao folhearmos 

as paginas de uma obra impressa até sua contracapa, mas ainda assim é documentação da 

escrita, do que se quer comunicar. 

 Na Idade Média, quando a maioria da população não tinha domínio de leitura ou 

escrita, eram os monastérios que tinham a função de produzir os livros, copiando 

manualmente, linha a linha, os escritos. Aqueles dentro da comunidade monástica que não 

eram alfabetizados eram responsáveis pela produção material. Era criado assim, mesmo 

que precariamente, um sistema de produção comunitária. Segundo historiadores como 

Roger Chartier em sua obra “A ordem do livro” (1998) e o próprio Darnton, percebe-se 
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que de certa forma os livros manuscritos da idade média proporcionavam já uma enorme 

liberdade e possibilidades ao espaço da escrita. Eles chegam a defender que era uma 

liberdade maior até que da propiciada pela página impressa nos prelos, que veio a 

substituí-los. Os autores apontam as técnicas refinadas de diferenciação e delimitação de 

seções dentro dos intrincados textos dos manuscritos; sinais e tópicos que orientavam a 

leitura – diferentes tamanhos e estilos de letras, notas de margem e rodapé, uso de cores 

diferenciadas – como argumento para as possibilidades oferecidas pelos manuscritos. 

Numa forma mais complexa de apresentação textual, os escritos mais importantes eram 

redigidos na parte central das páginas, destinando-se os espaços ao redor para comentários, 

explicações e direcionamentos que tendessem tornar mais fácil a interpretação e a 

produção de sentido do texto principal. Chartier (1998) chega a confrontar os manuscritos 

da idade média com o que é produzido hoje em multimídia, pois destaca que tanto os 

manuscritos monásticos quanto o textos produzidos para websites atualmente, por 

exemplo, tem layouts dinâmicos que se preocupam em uma mesma página criar uma 

alternância visual entre textos, notas e outros elementos, tudo para favorecer a experiência 

da leitura e do entendimento. Ou seja, seja nos monastérios da idade média, seja nas 

editoras de publicações digitais em pleno século XXI, a produção literária, do design nos 

livros, já valora positivamente a atmosfera visual onde é inserido o texto: "nos manuscritos 

da idade média já havia uma preocupação com a harmoniosa integração de todos os 

elementos na página, baseada em associações de valores estéticos e simbólicos que 

criavam a atmosfera visual necessária ao apoio do significado verbal" (CHARTIER, 1998, 

p. 78). 

 Os leitores, no decorrer do período renascentista, foram desvalorizando o grau de 

importância dessas notas como complemento interpretativo, fazendo com que os 

produtores de livros deixassem o texto mais limpo, próximo do que conhecemos hoje nos 

títulos impressos, simplificando também os limites das margens das páginas. Qualquer 

nota ou adendo foi parar no final das páginas, ou mesmo no fim dos livros e capítulos, 

instituindo o que conhecemos hoje como nota de rodapé.  

 O prelo manual, e posteriormente mecanizado de Gutenberg, trouxe outras 

possibilidades além das já citadas anteriormente. Além da produção em larga escala 

associada ao breve espaço temporal, trouxe também uma uniformidade estética, preços 

reduzidos, maior qualidade e durabilidade, possibilitando inclusive a reprodutibilidade dos 

manuscritos. Este ajuste entre aprimoramento técnico, evolução e a simples 
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reprodutibilidade originaram as primeiras atitudes de resistência às novas tecnologias no 

segmento literário.  

 As comunidades religiosas, que até a consolidação deste cenário de produção 

livresca promovida pelo invento de Gutenberg, eram detentoras exclusivas do sistema de 

publicação e monopolizavam de alguma forma o saber, foram as primeiras a “demonizar” 

este novo patamar da produção de livros. Umberto Eco cita uma passagem importante do 

livro “Notre-Dame de Paris” (1482) de Victor Hugo, onde o padre Frollo enuncia uma 

metáfora que retrata com perfeição as mudanças que estavam sendo vivenciadas até então:

  “Ceci tuera cela” diz a personagem, comparando o livro à catedral e “insinuando 

que o primeiro irá matar o segundo, que o alfabeto irá matar as imagens” (ECO, 2010, p. 

135). Com esta passagem, a personagem receia que com o advento do livro impresso 

aconteça não só a mudança de relação entre o saber e o poder, mas também uma alteração 

do próprio pensamento do homem sem possibilidade de controle ou regressão por parte da 

Igreja. Mas esta receosa previsão não passou disto: previsão.  

 Semelhante medo ou previsão agora toma muitos leitores e pesquisadores a respeito 

da morte do livro impresso com a disseminação da tecnologia digital no segmento literário. 

A religião e a escrita manual até o presente momento não viram seu fim com a introdução 

do livro impresso e ainda mantêm os mesmos propósitos até hoje em vigor. É fato que 

foram tendo sua importância confrontada e pesada à medida que o livro foi tornando-se um 

item mais comum e outra opção de disseminação do conhecimento, de outros 

ensinamentos, para abordar o motivo com mais exatidão. 

 Pós século XVIII, com a utilização de sistemas elétricos e a vapor, a mecanização 

do prelo de composição manual elevou a informação impressa a outro patamar. Escritores, 

compositores, tipógrafos e tantos outros que se utilizavam da escrita para disseminar seus 

trabalhos utilizaram-se do prelo mecanizado para a publicação em massa, remodelando o 

gosto da audiência a uma nova forma de leitura. Isto não nos deixa fugir de traçar um 

cenário paralelo com o que está acontecendo atualmente com a massificação dos tablets e 

livros digitais. Mas com essa mecanização da informação, somada ao desenvolvimento 

comercial, a concentração populacional em torno dos centros urbano e uma crescente 

exigência pela informação ofereceram elementos para a materialização de um cenário 

caótico em termos de publicação como destaca Darnton (2010): "no início do século 

XVIII, a multiplicação de escritos, jornais e livros, duplicados e reeditados 
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desordenadamente e respondendo a interesses puramente comerciais, originaram a 

necessidade de regulamentar a publicação" (DARNTON, 2010, p. 115). 

 Aparece assim no cenário livreiro o Copyright, os direitos autorais, na Grã-

Bretanha nos século XVIII. Posteriormente, à indústria da publicação foi colocada uma 

série de tentativas de regulação, mais com o intuito de controlar opiniões e ideias que 

fossem opostas as vigentes, que a necessidade de proteger os autores e suas obras. Estas 

eram frequentemente impressas e vendidas por terceiros sem autorização, daí a necessidade 

regulatória.  

 As últimas cinco décadas trouxeram consigo transformações radicais na forma de 

nos comunicarmos, graças não só ao desenvolvimento das tecnologias digitais, mas 

também pela adoção, em grandes proporções, por vários segmentos sociais e econômicos, 

das ferramentas que foram sendo disponibilizadas. No segmento de publicações literárias, 

por exemplo, ainda estamos experimentando as primeiras modificações de diálogo com o 

meio digital. Talvez, por este motivo, ainda não temos um grande distanciamento temporal, 

ou histórico de práticas, que nos propiciem observar estas transformações do livro digital 

de maneira mais objetiva. Pode-se colocar ainda que estamos vivenciando um fato, em 

relação ao livro, sem um precedente comparativo – como ocorreu entre o códex e o livro 

em si, por exemplo. Ou mesmo que este breve caminho dos ebooks no meio social já 

trouxe mutações ao objeto que, decididamente, não são superficiais e estas alterações já 

apresentam camadas profundas para análise, as quais não conseguimos conceber em sua 

totalidade em nossa consciência. 

 As práticas tradicionais associadas à indústria da publicação – não só de livros, mas 

de imprensa e de marketing, para ficarmos no campo da comunicação – estão sendo 

gradualmente abandonadas e substituídas pelos processadores de texto, computadores 

pessoais, ebook readers, smartphones, tablets, dentre outros. Pelo percurso temporal e de 

desenvolvimento que estes meios digitais trilharam até aqui, já existem novas gerações que 

nasceram e cresceram em estreito contato com estas novas tecnologias. Um grupo que teve 

uma diminuição de suas experiências comunicacionais analógicas em relação a gerações 

anteriores, que já tem como referencial para pensar e praticar a comunicação uma 

ferramenta digital: computadores portáteis, acesso instantâneo a internet, “nuvens” de 

arquivos musicais e de documentos, amigos virtuais e livros que não poderemos cheirar 

tocar, dedicar, ou mesmo ter uma relação de afeto.  
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 Trazendo uma pequena reflexão sobre as origens e perspectivas iniciais de uso 

destas tecnologias quando de seu surgimento, não se suspeitava, talvez, do impacto que 

acarretariam. De fato, a própria World Wide Web e a materialização dos computadores 

pessoais prometiam apenas algumas mudanças em determinados segmentos profissionais e 

acadêmicos. Mas foram os graduais avanços tecnológicos que aconteceram nos anos 

seguintes e dos quais estas ferramentas foram alvos que acabaram traduzindo-se em 

maneiras diversificadas – e até inesperadas – de uso nas relações sociais que alavancaram a 

popularidades destas mídias. Tomando a internet como exemplificação deste fato 

comunicacional, observamos que a mesma apareceu como uma simples rede privada para 

manuseio profissional com o intuito de aproximar pesquisadores, trazendo facilidades para 

as ações de troca de informações acadêmicas. Em poucos anos após o início de seu uso 

para estes fins, seus criadores e usuários passaram a perceber as potencialidades e 

promessas deste espaço de comunicação e passaram testar e inovar nas práticas dentro do 

meio. A World Wide Web, os browsers que facilitaram ainda mais o seu uso, propiciaram 

uma expansão para a sociedade comum. Este momento pode ser marcado como aquele que 

baliza a mudança de identidade da internet, que passou de meio exclusivo de troca de 

informações, para um meio de comunicação e posteriormente de entretenimento, mercado 

de trabalho e práticas comerciais. Essa popularização trouxe características diferenciadas 

para a comunidade global, diferentes daquelas que associamos com comunidades, nações e 

pessoas que partilham o mesmo interesse.  

 Paralelamente a estas novas práticas e atitudes, alteram-se também a forma como 

nos relacionamos com o mundo, com os outros e com nós mesmos. Nós, no nosso conceito 

de indivíduo, de individualidade também nos modificamos. A disseminação de 

computadores e de outras tecnologias digitais modifica como percebemos os espaços ao 

nosso redor; se antes sem muitas delineações e distantes, estes espaços aparecem de forma 

mais imediata e transparente, “na qual a interação acontece á velocidade do byte” 

(KERCKHOVE, 1997, p. 190). 

 Uma das principais características das tecnologias digitais é o aceleramento dos 

procedimentos comunicacionais. O sentimento do querer e do momento satisfação já 

chegaram ao tempo do instantâneo. Esse imediatismo da satisfação com um esforço 

mínimo traz consigo uma modificação na valoração do conteúdo; como obter, guardar, 

partilhar, aprofundar ou não um conteúdo ganha novos parâmetros referenciais de 

exercícios. A década de 90 começou a concretizar de forma mais latente a ascensão de 
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textos eletrônicos, emails e bases de dados digitais frente os formatos impressos, 

justamente por serem tidos como bons frutos da “velocidade do byte”. A vivência até então 

equilibrada entre os objetos impressos tido como duradouros e de um tipo de comunicação 

mais pragmática e efêmera, perdeu-se no momento em que ambos tornaram-se digitais. 

Como caso específico, os livros impressos começaram neste período a ser digitalizados, a 

viver nos computadores e dispositivos móveis. Somou-se a isto, o surgimento de novos 

gêneros textuais, tais como o vloog
7
, a literatura hipertextual, a literatura colaborativa, 

dentre outros. Aos usuários, passou a serem oferecidas outras plataformas de produção 

textual como websites pessoais, blogs emitindo opiniões e, principalmente, a contribuir 

com conteúdo de produção própria. O hipertexto tornou-se regra e deu uma flexibilidade 

nunca antes permitida ao texto no ambiente impresso. Seu uso de forma inconsciente ou 

em demasia, seja na produção, seja na apropriação textual, podem criar ruídos de sentido, 

de significado, até mesmo desorientar. A modalidade hipertextual de produção dos textos, 

ainda em expansão e propiciando novos mecanismos que venham somar na leitura, foi um 

dos fatores que mais contribuíram para a migração dos livros para o meio digital. A quebra 

do formato rígido das páginas impressas, a não linearidade, a quebra de hierarquia do 

discurso, dos elementos que auxiliam o texto principal, estão consolidando este novo modo 

de publicação. A diminuição das distâncias entre os papeis de leitor e autor, a 

“elasticidade” da função do design no momento de se pensar o livro neste novo ambiente, 

o conceito de texto fechado, tão relevante no passado e mesmo a qualidade da escrita, estão 

entre as questões que passam a ser levantadas. O espaço do texto e da literatura, não é mais 

a página impressa, mas as possibilidades oferecidas pelas telas dos suportes de leitura 

digital. 

 

1.1.2 Antes da imagem dinâmica, os textos dinâmicos 

 

 Antes de aborda especificamente o livro digital e os dispositivos de disseminação 

deste, é válido abordar outros elementos propiciaram o surgimento do dos primeiros 

suportes eletrônicos de texto e que potencializaram sua aceitação em alguns segmentos 

sociais já nos primeiros anos de existência.  

                                                           
7
 Livros digitais que são postados em sites juntamente com vídeos que complementam a história. 
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 Nos anos 80, quando foram apresentados os primeiros processadores de texto, o 

cenário da produção textual viu surgir o primeiro grande combustível para o sucesso do 

texto digital. Num primeiro momento, ainda nesta década, os processadores foram 

utilizados como ferramentas que beneficiavam, dentre outras coisas, a produção de livros e 

textos impressos. Posteriormente, com o desenvolvimento das ferramentas e com a 

melhoria tecnológica dos próprios computadores passou-se a observar que estes poderiam 

também originar seu próprio espaço de escrita, introduzindo novas convenções, diferentes 

daquelas do texto impresso, revolucionando a tecnologia da escrita e jogando com novos 

elementos que viriam se adensar justamente na produção de ebooks.   

 Os processadores foram o espaço onde a escrita digital nasceu, tomou forma e em 

um dado momento se libertou. Entender a dinâmica dos primeiros processadores é 

ferramenta chave para compreensão das novidades advindas por esta modalidade textual. 

Compreender a virtualidade e o posterior dinamismo propiciado pelas ferramentas digitais 

referentes ao texto incide luz sobre os caminhos que as ilustrações irão percorrer em 

paralelo para migrar do impresso para o digital e posteriormente para uma interação/ 

dinamismo com o leitor. No que diz respeito a como realiza a produção final, o 

processador de texto é antes de tudo o espelho da modalidade impressa, não funcionando 

de forma diferente de uma máquina de escrever, buscando, inclusive, a utilização de papel 

e tinta para produzir o texto impresso. As diferenciações entre as duas formas advém 

principalmente no momento de produção e revisão textual. A própria escrita torna-se mais 

flexível devido a ações importantes como selecionar, recortar, sublinhar, que permitem 

editar o texto; estas são agora possíveis com um clique e os “arrastar da ponta dos dedos” 

sobre as telas de tablets e de computadores ou telefones touchscreen.  

 A flexibilidade permitida por estes programas constituiu importante elemento de 

novidade. Para autores como Umberto Eco (2010) e Robert Darnton (2010), a escrita 

eletrônica inaugurou um novo paradigma, um momento de produção literária totalmente 

aberto à criatividade e experimentação. Mas esta escrita foi apenas um primeiro passo em 

direção ao que compreendemos hoje como hipertextual e ao hipertexto coletivo propiciado 

pela internet.  

 Concebido por Vanevar Bush, no ano de 1945, o memex, o primeiro sistema de 

hipertexto de que se tem notícia, fazia uso de tecnologia eletromecânica para guardar um 

sistema de leitura e escrita. O leitor acessava dois documentos de forma simultânea em 

uma tela, criava ligações associativas entre os dois documentos que estavam na tela, estes 
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eram armazenados para que pudessem voltar a ser consultados e até atualizados em suas 

associações. Mas esta maneira de armazenar e interligar informações nunca foi levada 

adiante por Vanevar Bush porque na época de sua criação, testes mostraram que o 

armazenamento eletrônico não era totalmente seguro e o risco de perda das informações 

inseridas posteriormente também era grande. Segundo Darnton (2010), “Bush acabou por 

recorrer ao microfilme como forma de armazenamento do sistema Memex, consistindo na 

primeira tentativa de construir um livro eletrônico" (DARNTON, 2010, p. 69). 

 Na mesma época em que Bush desenvolveu esta técnica de construção e 

armazenamento de informações textuais, Theodor Holm Nelson, pesquisador americano de 

tecnologias, apontou para uma pesquisa e comprovação da grande capacidade que os 

sistemas computacionais tinham para criar e gerir diferentes tipos de textos. Foi na 

construção de suas ideias que Nelson apresentou o termo hipertexto (DARNTON, 2010, p. 

70).  

 O sistema Xanadu, apresentado por Nelson, permitia armazenar toda a produção 

textual num repositório central, uma espécie de servidor como conhecemos hoje, que 

poderia ser disponibilizado através de rede a várias outras máquinas conectadas. O leitor 

podia consultar os documentos arquivados na rede, pagava pelo acesso ao byte de 

informação consumida, além de publicar os documentos de sua autoria no sistema, 

recebendo inclusive remuneração de direitos autorais.  

 Algo bastante parecido com o que acontece hoje no sistema “WWW” de sites que 

hoje nós navegamos. Mas apesar da visão “profética” de uso da tecnologia a serviço da 

produção literária, do armazenamento de arquivos, dentre outras inovações, nem o projeto 

inicial de Bush, nem o Xanadu de Nelson foi posto em prática. Mas ganharam repercussão 

na comunidade de pesquisadores da área de tecnologia, e ambos os projetos, 

posteriormente, tornaram-se pontos de partida para o desenvolvimento de programas que 

possibilitassem a escrita com hipertexto.  

 Foi sem dúvida a partir destas ideias que a estrutura de criação da World Wide Web 

foi sendo constituída. Em uma estrada paralela, outros pesquisadores foram desenvolvendo 

linguagens de programação com base nos mesmos princípios que deram origem ao 

hipertexto. 
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1.2 Imagem impressa x digital x interativa – remediações do objeto 

 

 Observamos até aqui que teorias e estudos das novas mídias que colocam as 

mesmas como novidade e fatos que quebram totalmente com o passado e a história, não 

apontam para o que realmente aconteceu na evolução destes meios comunicacionais. Se 

tomarmos qualquer tecnologia atual, veremos que as mesmas possuem como ponto de 

partida – seja esta influência profunda ou como elemento complexo que apontam para 

erros que não deveriam ser considerados em um novo projeto – tecnologias do passado. 

Estas últimas, em algum momento, foram ponto inicial, ou de observação em determinada 

fase da pesquisa, fonte de estruturação metodológica ou simplesmente forneceram alguma 

experiência que permitiu que destas se desligassem a partir de determinado momento.  

 O pesquisador Henry Jenkins (2009), em sua obra “Cultura da Convergência”, 

aponta que nenhuma tecnologia quando se origina ainda nos centros e laboratórios de 

estudos e testes é completamente inédita. Motivada a partir de um determinado cenário 

sociocultural, toda tecnologia nascente herda das anteriores algum elemento, seja forma, 

gênero ou hábito, por exemplo. Estes elementos que podem tanto ser fatos limitadores ou 

inibidores como ponto de fuga evolutivo para o que se quer almejar com a nova tecnologia 

em processo de criação.  

 

Quer isto dizer que o modo como uma nova tecnologia evolui após ser inventada, 

depende do contexto tecnológico em que se insere. O seu sucesso e adoção 

resulta da forma como conjuga em si e ao mesmo tempo renova as convenções 

anteriores, originando novas práticas e utilizações originais (JENKINS, 2009, p. 

11). 

 

 Tomando para si os códigos representacionais das tecnologias anteriores, estas 

novas tecnologias fixam sua contemplação e fonte nascente nas primeiras, mas com a 

missão obrigatória de superar aquelas de alguma maneira. No caso das novas mídias, esta 

missão aparece como bem sucedida se cativar seu público alvo e estabelecer-se no seio 

sociocultural. O usuário ao interagir com a nova tecnologia deve acusar que a experiência 

tornou-se mais enriquecedora que a anterior, mais completa, trazendo respostas para 

antigos anseios, carregada de uma autenticidade – que dá a sensação de novo e não 

dependente do velho. Implicitamente uma necessidade de pontos de renovação é 

fundamental para que haja sobrevivência frente ao que anteriormente foi criado. 
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 Marshall McLuhan (1996) já apontava em seu livro “Os meios de comunicação 

como extensões do homem” esta dicotomia entre reapropriação e evolução dos media. 

Para o filósofo o conteúdo de um meio é sempre outro meio, o discurso é conteúdo da 

escrita, a escrita é o conteúdo do material impresso e este, por sua vez, é conteúdo do 

telegrafo. Ressalte-se com isto que o autor em nenhum momento afirmava categoricamente 

que a força de uma tecnologia dependia unicamente da precedente, mas que ao emergir 

para o contexto de apropriação e uso social este novo media traz em sua composição uma 

relação complexa de um meio por outro, trazendo uma carga de familiaridade vinculada à 

outra de particularidades e inovações. Jenkins reafirma o que McLuhan defendia: “o novo 

meio não copia simplesmente o outro, acrescenta-lhe também novidades” (JENKINS, 

2009, p. 13). 

 Os estudiosos de mídia e novas tecnologias Richard Grusin e Jay David Bolter 

(2000), apropriando-se de teorias e problematizações de McLuhan, voltaram-se para uma 

pesquisa profunda destas relações evolutivas entre os meios de comunicação; dos 

procedimentos de partilha, exploração e reinvenção entre tecnologias. Este processo eles 

denominaram de “remediação”
8
.  

 Em uma análise breve e direta, a remediação seria o simples processo pelo qual um 

meio ou tecnologia se apodera de outro. Esse processo seria, segundo os autores 

incontornável na mediação entre as tecnologias, no constante processo de renovação e 

redefinição das sociedades que as adotam, no qual os media anteriormente manuseados, 

símbolos de um dado momento histórico, são sepultados totalmente, no que se refere a sua 

utilização. As suas funcionalidades são recicladas e adaptadas pelas mídias que surgem 

posteriormente, complementando desta maneira os novos nichos e dando uma satisfação ao 

que o meio social contemporâneo vai solicitando como ideal.  

 Reforçando o conceito de “remediação”, Jenkins (2009) complementa: “remediação 

significa a procura de um equilíbrio entre inovação e tradição, com a evolução como 

objetivo" (JENKINS, 2009, p. 62). Tomando a abordagem destes autores sobre o diálogo 

entre novas mídias e remediação, teremos que as novas tecnologias digitais são nada mais, 

nada menos que remediações de gêneros artísticos e culturais que há muito transitam em 

nosso cotidiano como a escrita, as ilustrações, a TV, o rádio, a película cinematográfica, a 

fotografia, dentre outros. São remediados por processadores de texto, por digitalização das 

                                                           
8
 Ressalte-se aqui que a obra “Remediation” de Grusin e Bolter ainda não foi publicada em português e que a 

tradução livre foi adotada por pesquisadores brasileiros e portugueses. 
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imagens, pela internet e mais especificamente, já que este é o alvo de nosso estudo neste 

trabalho, pelos ebooks e os aparatos de leitura eletrônica.  

 Para exemplificar especificamente como a remediação está ocorrendo no plano das 

novas mídias que lidam com elementos visuais,  

 

Temos os jogos eletrônicos criados para tablets e computadores pessoais, que 

remedeiam o cinema ao apresentarem-se como “filmes interativos”; a realidade 

virtual que remedeia o cinema e a pintura de perspectiva e a fotografia digital 

que remedeia a fotografia analógica (BOLTER; GRUSIN, 2000, p. 45).  

 

 A rede “WWW” explana exemplarmente o que foi construído até aqui em termos de 

remediação, ao abarcar e interligar em sua ambiência de representação o áudio, o cinema, a 

pintura, a fotografia, texto, vídeos, design, etc. Tomando outro exemplo, saindo da World 

Wide Web, observa-se já as possibilidades que a realidade virtual pode propiciar: uma 

imersão total no mundo representado.  

 Neste estreitamento que vem unindo a remediação e as tecnologias digitais, o 

design das imagens passou a ser um dos atores centrais na nossa cultura. O crescimento das 

probabilidades do que a imagem no meio digital pode comunicar e representar só 

comprova esta constatação. A edição de fotos, a criação de novas imagens, de efeitos 

visuais, as videoconferências, as ilustrações interativas nos livros digitais aparecem como 

algumas possibilidades que evidenciam o valor da imagem atualmente. Ela atrai, cativa, 

facilita, traduz, apropria-se do real,dentre outras ações, para reivindicar seu potencial de 

importância,  tanto quanto o simples texto na tela de um suporte comunicacional.  

 Foi esta constatação do papel que o design foi tomando dentro do ambiente digital 

que fez acontecer uma maior popularização e aceitação dos usos das mídias digitais na 

comunidade. A substituição de uma interface entre o computador e o usuário baseada em 

comandos textuais por uma interface gráfica, a GUI-Graphical User Interface, onde as 

imagens e ícones passaram a traduzir a linguagem “estranha” dos programadores para o 

usuário comum foi a língua ideal para comunicar ao usuário que ferramentas de uso 

estritamente profissional e científico poderiam ser utilizadas para outros fins como 

comunicação pessoal, entretenimento, educação, etc.  

 

A metáfora do desktop aproximou a área de trabalho do computador à área de 

trabalho física da secretária, por exemplo, facilitando a sua utilização que se 

tornou mais intuitiva. O recurso às representações gráficas dos elementos 

originais, tais como ficheiros, arquivos, folhas e papel, pastas e cestos de papeis, 
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traz mais naturalidade à interface, aproximando computador e utilizador 

(BOLTER; GRUSIN, 2000, p. 23).  

 

 Para os autores, quanto maior o grau de facilidade de utilização, o imediatismo de 

resultado da interação, maior é o que eles chamam de “transparência” de uma interface. 

Um ícone, uma janela e mesmo um design mais familiar ao mundo real irão aos poucos 

desaparecer para destinar seu espaço e raio de ação a uma interface cada vez mais 

transparente, tomando o conceito de Bolter e Grusin (2000).  

 O usuário irá manipular intuitivamente, com uma facilidade e inconsciência 

próprias de quem manuseia os objetos reais.  Esta própria evolução do design, da imagem, 

não pode deixar de ser tomada, entretanto, como mais um passo em uma tendência 

evolutiva deste segmento: fotografia, pintura, cinema, televisão, num momento anterior, 

foram galgando seu crescimento e desenvolvimento de técnica/tecnologia baseados na 

nossa ânsia de uma maior “transparência” – uso, facilidade, imediatismo. Fizeram o uso 

dos mesmos processos aos quais recorrem agora as tecnologias digitais. 

 A substituição dos comandos de texto para interfaces gráficas nos trouxe até o que 

hoje conhecemos como “hipermediação”, que resulta da terminação hipermédia. Esta 

nomeia a experiência que resulta do cruzamento de possibilidades atuais da televisão com 

as tecnologias desenvolvidas na informática.  Surgida nos anos 90 entre pesquisadores da 

área de tecnologia da informação e comunicólogos, o termo hipermediação ambicionava 

qualificar e conceituar ambientes comunicacionais que são compostos por mídias 

diferentes, como imagem, som, texto e vídeo, e que em num diálogo entre si formulam 

resultados de aplicações interativas, sendo a web e os livros digitais duas destas resultantes.  

 Atualmente, as várias maneiras que a remediação dos meios e a hipermediação 

vivem são encontradas de forma massificada com as possibilidades que a Web foi 

proporcionando. Ela atua como repositório universal, realizando a conversão de imagens, 

textos, e filmes analógicos para o formato digital. O computador somatiza, aparece como 

possibilidade ou opção de visualização, uma remediação mais transparente. Ele não se 

opõe às tecnologias que simula. É fato que na biografia da evolução dos meios, uma 

remediação de um pode absorver completamente o meio anterior, inclusive quando 

utilizam como norte evolutivo a diminuição ou eliminação completa de elementos não-

semelhantes entre ambos.  

 Voltando a um exemplo do inicio da firmação da documentação oral através da 

escrita, temos a substituição do rolo de papiro, pelo manuscrito e este sendo substituído 
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posteriormente pelo códex; temos a remediação acontecendo exatamente da forma como 

foi explanada anteriormente. Trazendo um exemplo da atualidade e objeto de nosso estudo, 

temos a remediação do livro impresso para seu formato digital: o processo de remediação 

aconteceu quando os livros foram inicialmente digitalizados para as telas de computadores, 

fazendo surgir conceitos que não apareciam de forma intensa em seu meio impresso, como 

flexibilidade e interação.  

 Houve um aprimoramento ou criação de experiências frente ao livro impresso. Uma 

remediação posterior, que vem ocorrendo no momento de construção do texto desta 

dissertação, com a consolidação cultural dos dispositivos de leitura digital nas 

comunidades consumidoras de livros especificamente, prenuncia uma experiência de 

leitura cada vez com mais imediatismo e transparência. Esta experiência diferenciada 

depende não de uma nova organização gráfica e estética do novo espaço onde o texto é 

inserido – vários elementos ainda dialogam em formato muito uniforme com o meio 

anterior – mas da maneira como a escrita e a imagem são remediados no formato 

hipertextual.  

 A dimensão hipertextual – por mais que haja a os ângulos que fecham a tela, eles 

não limitam como a folha de papel – aparece como elemento gerador das grandes 

diferenças que vão abismando livro impresso e um ebook. É esta dimensão que possibilita 

tocarmos hoje uma interface na tela e sermos levados a outras páginas, ou criar um efeito 

dinâmico em uma ilustração. E estas ações podem se estender de maneira indefinida.  

 Segundo Chartier (1998) e Jenkins (2009) a remediação do livro impresso para o 

formato digital - não a digitalização de páginas – foi experimentada inicialmente com a 

criação da interface Voyager, da Voyager Company, uma empresa que publicava CD-

ROMs interativos para instituições como o Museu do Louvre e a National Gallery of Art 

(EUA) quando isso ainda era novo e inexplorado, no final da década de 1980 e início da de 

1990. Foi editada uma série literária pela Companhia chamada “Expanded Books”, que 

ambicionava pesquisar e apresentar novas maneiras de expor os livros impressos na tela do 

computador, sem, no entanto, ir de encontro à naturalidade e familiaridade que o livro 

impresso havia conquistado junto ao leitor.  

 A ideia era apenas “valorizar” as possibilidades que o livro ao ser manuseado na 

tela do computador poderia conter. Características como a possibilidade de acrescentar 

notas pessoais, realizar “bookmarks”, pesquisas e ainda introduzir ilustrações ou sons 

interativos. Assinalando pontualmente a questão do design nesta primeira experiência do 
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livro digital, os “Expanded Books”, que durou até 1994, apesar da resolução ruim das telas 

de computadores – considerando as possibilidades atuais – apresentaram uma evolução 

festejada deste elemento no que se refere à tipografia, tamanho do texto para leitura, 

espaçamentos, notas e layouts.  

 Se por um lado houve evolução, não se pode considerar de todo uma inovação, já 

que as edições do projeto ainda estavam espelhando de forma intensa as hierarquias e 

linearidades da edição impressa. Fato não surpreendente por tratar-se da evolução de um 

meio que possui práticas e tradições já seculares na sociedade contemporânea. Em paralelo 

as pesquisas com os primeiros títulos digitais, os websites remediavam mais como 

simulacros, sem maior independência de identidade gráfica, dos formatos impressos. A 

concepção do espaço onde textos e imagens eram inseridos era aproximada do plano da 

página de papel, adotando os mesmos princípios de leitura, sem importar-se inicialmente 

com o estabelecimento de um estatuto e gramática próprios. 

  

Eram regras e pressupostos do impresso sem muitos questionamentos de como 

eles deveriam se apropriar do novo meio. Ambos os exemplos apresentados aqui, 

funcionavam quase como páginas retiradas de um livro, que eram reordenadas 

em frente aos olhos do leitor, mostrando que os usos a que submetemos os novos 

gêneros de comunicação dependem ainda fortemente dos quinhentos anos de 

tradição impressa (DARNTON, 2010, p. 66). 

 

 Nas experiências que se seguiram da transposição das ideias escritas para o meio 

impresso repensadas para a ambiência da net não foi apenas o texto em si que sofreu 

remediação, “a voz” do texto, a composição e transmissão de sua fala, sua escrita 

alfabética, passou a dividir influência com elementos sonoros, visuais e espaciais. A 

movimentação física e mental do usuário é decididamente bem diferente daquela 

experimentada pelo ambiente estático da obra impressa. O design em muito contribuiu para 

que a leitura, enquanto viagem e produtora de sentido, deixasse de ser só uma experiência 

mental, mas propiciasse mudanças e deslocamentos de práticas dentro do próprio espaço 

da tela.  

 A leitura passou a ter outra construção. Se durante séculos o livro impresso 

constituiu a mais significativa remediação do espaço da escrita, as tecnologias digitais 

vieram impor uma nova e traumática reformulação destes espaços; revolução mais 

significativa em termos evolutivos que a passagem da escrita manual para o sistema de 

impressão mecanizado, segundo Chartier. Muito contribuiu também – e não podemos 

desconsiderar nesta pesquisa - para que esta ponte entre os dois formatos acontecesse, e 
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passasse a habitar o cotidiano social, não só a evolução tecnológica em si, mas também os 

aspectos materiais e efeitos sensoriais imprimidos pelas novas tecnologias ao texto digital. 

O que nos leva a não empobrecer nossa análise tomando apenas o paradigma “impresso x 

digital” como cerne de pesquisa ou considerar apenas a evolução das ilustrações dos livros 

do ponto de ordenamento tecnológico, pois mesmo este, quando assimilado nas práticas 

comunicativas da sociedade, adquirem autonomia e vida própria. 

 

 

1.3 Muda-se o suporte, muda-se a retórica do texto digital 

 

 Com o desenvolvimento dos elementos de design e a chegada do suportes próprios 

para leitura – iPad, Kindle, dentre outros – a composição do livro no ambiente digital 

começou a se revestir de características próprias, individuais em relação ao meio impresso. 

Elementos da escrita e da imagem, próprios da publicação em papel, deixam de nortear a 

construção do livro, e mesmo as possibilidades do hipertexto são ultrapassadas e o ebook 

passa a ser percebido como mídia com atributos definidores de seu próprio gênero 

comunicacional. O hipertexto, sendo colocado nestes novos suportes digitais 

hipermediados, origina gêneros e modos de interação, que antes do processo de remediação 

eram pouco acionados ou inexplorados.  

 Escrita eletrônica, hipertexto, web e design vivendo sua evolução tecnológica em 

função da literatura foram permitindo o surgimento de ficções interativas, aplicativos de 

educação, de entretenimento hipermidiático dentre outros gêneros. O link, por exemplo, 

tornou-se um predicado de distinção e essencial ao hipertexto ou ao diálogo com o texto e 

uma ilustração, que não necessariamente precisa estar presente na página virtual criada 

para um ebook no momento em que esta está sendo manuseada. Ele permite uma conexão 

de segmentos, mas a inserção do link está vinculada a uma série de probabilidades lógicas 

da construção do pensamento, da leitura, não necessariamente a uma hierarquia – fator 

considerado na obra no meio impresso.  

 O que está na tela é simulacro, uma metáfora da página de papel, pensada apenas 

para uma empatia cultural, um hábito familiar do leitor. Mas basta acionar textos e 

ilustrações para se desconstruir o formato habitual e verificar que estes elementos podem 

ser acionados agora em diferentes ordens e maneiras, distintas daquelas praticadas até 

então nos momentos de leitura. Nunca em desordem, o que poderia ser apontado 
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erroneamente por alguém que possui total estranhamento com o ebook ou mesmo com 

outros aparatos digitais consolidados já nas práticas sociais de comunicação.  

 Ligar um texto a uma imagem interativa, a um infográfico, a uma representação 

dinâmica do que está no texto, passa a dar faculdade a palavra de ser um portal, de ir além 

de comunicar seu sentido gramatical; a palavra, o link, passa  a ser um elo de ligação com o 

que inicialmente não está aparente na página do livro digital que está sendo 

lida/manuseada. Essa construção dos textos com elementos acionados por interfaces, links, 

ilustrações, configuram a obra como um todo em rede, como um website – este que foi sem 

dúvida o espaço de treinamento anterior para o leitor ter um menor estranhamento com 

inserção dos livros na ambiência digital. Além disso, se no ambiente impresso o sentido do 

texto já não era unívoco, os limites interpretativos através dos ebooks se alargam ainda 

mais. 

 Mas há autores como José Afonso Furtado (2006) e Júlio Plaza (1998), que ao 

ampliar as discussões sobre o hipertexto e as imagens dinâmicas pensadas para os livro 

digitais, não indo de encontro as promessas realizadas e ao potencial ainda não explorado 

por estes, chamam a atenção para o fato de que  o modo como a estrutura  hipertextual e as 

ilustrações interativas estão se apresentando atualmente no segmento literário está 

inserindo um grau de importância cada vez maior no link, nas ligações possíveis entre estes 

elementos,  ao que interliga os conteúdos e conhecimentos, ao invés de conteúdo e 

conhecimento em si.  

 O que os pesquisadores tentam apontar é que em algum momento na prática de 

leitura - na literatura infantil, para nos aproximarmos do objeto analisado – a estrutura 

montada e roteirizada pelo design poderá possivelmente reduzir nossa imaginação, 

impondo ao leitor uma atenção em demasia nas ligações, no mapeamento possível em 

relação a leitura e interação com os demais elementos que acompanham o texto – as 

ilustrações dinâmicas, a luz, os sons, o movimento do nosso corpo para dialogar com os 

efeitos propiciados pelo suporte – em vez de se ater a aquilo que está realmente sendo 

transmitido e comunicado – estilo, história, personagens.  

 Tomando estes três elementos citados como exemplificação, o temor é que estas 

características da escrita, da construção de uma narrativa, sejam deixadas de lado frente à 

nova estrutura que o texto vem tomando no ambiente digital. Já contrapondo essa primeira 

abordagem, percebe-se também uma quantidade de significados que pode ser apreendido 
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destes intervalos e hiatos contidos nos fragmentos e construções que a hipermídia vai 

oferecendo ao se colocar a serviço da literatura. 

 O certo é que a escrita eletrônica e o texto digital estão potencializando uma série 

de novos gêneros e por consequência também audiências. No cenário atual de publicações 

da imprensa, de ebooks, websites, hiper-ficções, vooks, chats, redes sociais, blogs ao serem 

observados, mesmo que superficialmente, já apresentam formatos distintos e apontam para 

perspectivas estruturais  e de comunicação que ao mesmo tempo se distanciam e se 

relacionam . A fragmentação não necessariamente resultará em uma fragmentação textual 

completa como muitos autores apontam.  

 O ambiente do texto e imagens digitais, que por um de seus conceitos 

direcionadores, permite uma constante atualização, pode ser abordado por um prisma 

diferenciado, como estando não sendo desconstruído, mas sendo perenemente organizado; 

no qual padrões associativos já viventes em relação às práticas de leitura, podem em 

qualquer instante partir-se e voltar a se reorganizar em outros significados possíveis. Se no 

contexto literário impresso os direcionamentos de leitura eram escassos, os caminhos do 

texto ou de interação com as ilustrações oferecem múltiplas direções de prática e 

significado.  

 O autor, pensando e escrevendo sua obra para o ambiente impresso, poderia 

também apontar direções que fugissem ao senso comum do leitor através do índex, por 

exemplo, mas estas se conservavam continuamente presas a rigidez do ordenamento de 

páginas do livro. Em compensação, os ebooks aparentemente parecem ultrapassar este 

obstáculo com facilidade, fazendo uso da autonomia que um aparelho digital hoje confere 

ao usuário, dando a opção de seguir com uma prática hierárquica ou associativa em relação 

ao que é apresentado na tela do dispositivo.  

 Livros digitais como Alice for the iPad dependem profundamente dos ritmos e 

expectativas desenvolvidos com o hábito de ler livros impressos para uns, como do hábito 

de práticas realizadas ao interagir com outras publicações em meios hipermidiáticos para 

outros. O que o hipertexto e as hiperimagens
 
fazem ao mesmo tempo é uma multiplicação 

e uma refração  destas experiências na busca por uma experimentação mais complexa e 

rica que a oferecida pelo impresso. Estas manifestações típicas da literatura digital não 

renegam, segundo Sérgio Prado Bellei (2012), a linearidade da obra impressa, como alguns 

autores defendem. O pesquisador defende que o texto digital, por exemplo, recorre 
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igualmente a linearidade, só que para oferecer uma multiplicidade diversa desta, 

transformando as composições textuais não lineares, mas multilineares.  

 

 

 

 

1.4 Não é digitalização! Concebendo o ebook 

 

 O crescente de publicações digitais vive atualmente de dois gêneros textuais: o 

primeiro são as simples cópias e digitalizações de obra que originalmente foram publicadas 

em seu formato impresso e o segundo são as obras eletrônicas que já foram pensadas e 

concebidas desde sua origem visando o suporte eletrônico de leitura, ou seja, "já são 

produzidos pelo autor, pelo ilustrador, com o intuito de explorar as capacidades de diálogo 

que o meio irá oferecer a obra. Estes últimos são propriamente os chamados livros 

eletrônicos, livros digitais ou ebooks” (FURTADO, 2006, p. 36).  

 Apesar da biografia dos livros digitais já trilhar algumas décadas, de se verificar 

deste período várias experiências que foram moldando os mesmos, essas tentativas só 

vieram a concretizá-los efetivamente poucos anos atrás. Devido não só aos avanços 

tecnológicos, mas a outras vertentes que serão aqui apenas apontadas: práticas de leitura 

influenciadas por outras mídias, expansão de estratégias de marketing, criação de 

plataformas de distribuição de ebooks por grandes empresas do mercado livreiro como a 

Amazon e a iBook da Apple, dentre outras.  

 A somatória destes elementos condicionantes deu origem a um aumento 

exponencial das vendas de livros eletrônicos e por consequência a adesão do público leitor 

ao novo formato. A principal diferença entre o ebook e outras manifestações dos textos 

digitais incide no fato deste ser um objeto digital, objeto inventado com o intuito de serem 

lidos em dispositivos digitais portáteis. O conceito mais comum disseminado acorda que 

um ebook é conteúdo, um objeto digital que traduz eletronicamente um livro impresso, em 

várias ocasiões pensado enquanto correspondente digital deste. Mas o ebook pode e 

necessita ser visto como mais do que uma mera cópia digital do seu homólogo. Ele se 

distingue das demais publicações digitais, ou mesmo de um simples hipertexto postado na 

web, por possuir outro tipo de arquivo, extensão e conteúdos associado. Para além de 

textos hiperlinks estes possuem outros elementos.  
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 Ressaltemos aqui alguns encontrados nos ebooks em geral, inclusive na edição de 

Alice no País das Maravilhas desenvolvida pela Atomic Antelope para a Apple: Imagens 

digitais estáticas, dinâmicas ou interativas; textos com áudio; o chamado Style Sheets, que 

são ações oferecidas pelo ebook que definem o layout e a tipografia do livro, que podem 

ser personalizados pelo leitor; Metadatta,que apresenta conteúdo adicional ao texto 

principal como, por exemplo, o sumário do livro, biografia do autor, da editora, ISBN e 

preço; e o DRM que especifica os direitos do proprietário da obra. 

 Vários foram os avanços e ferramentas que ajudaram no desenvolvimento e 

concepção do ebook e dos e-readers – estes últimos, esclarecendo, sendo os suportes de 

armazenamento e leitura dos primeiros. Mas por confundirem-se em algum momento 

acabaram por criar confusão sobre o objeto. Os arquivos de texto em PDF, assim como os 

softwares de leitura destes arquivos, apesar de serem uma inovação em relação ao texto 

impresso em papel, não são considerados livros digitais. Objetos, pensados para a 

impressão posterior em papel, são arquivados em formato PDF e confundidos com ebooks 

porque a distribuição acontece de forma digital e por haver a possibilidade de leitura na 

tela de um tablet ou e-reader antes de serem ou não impressos.  

 Tomando este mesmo percurso, temos os ebooks que são arquivos digitais criados 

para serem abertos em dispositivos móveis de leitura ou computadores, que em um 

primeiro momento apresentam características similares ao restante de outros arquivos 

digitais. Este estágio de confusão dos conceitos iniciais, mas que vem sendo superados, 

entre ebooks, e-readers e software para leitura em computadores, é normal, visto que num 

contexto marcado ainda por uma instabilidade e multiplicidade tecnológicas, por uma série 

de segmentos científicos – alguns com total desconhecimento técnico do objeto, sendo 

detentor apenas de suas práticas e efeitos – distinguir conteúdo, de dispositivos e estes dos 

softwares que os ativam ainda hoje é matéria de discussão e discordância. 

 O fato é que apenas recentemente as grandes editoras do mercado livreiro 

conseguiram otimizar as condições de produção, distribuição e venda  dos livros digitais. 

Uma economia emergente que se insere numa competição direta com as vendas dos títulos 

impressos. Este cenário foi ao mesmo tempo motivado pela tecnologia e agora é motivador 

para novos avanços tecnológicos e por isso é aqui citado. Ebooks, dispositivos de leitura 

digital, gadgets por causa desta conjuntura tornaram-se mais leves, portáteis, equipados 

com bateria, com maior capacidade de memória, com telas de alta resolução,sensíveis ao 
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toque, e com um grau de mobilidade que não mais incomoda. Falamos agora mais em 

biblioteca pessoal digital, que especificamente de um único ebook.   

 Estas qualidades mais ligadas aos suportes de leitura finalizaram com o adiamento 

da competição entre a publicação impressa e a digital. O designer, e por consequência o 

fruto de seu trabalho, o design comunicacional, seja na concepção estética gráfica da obra, 

seja nas ilustrações, vê não só os formatos sobre os quais o seu trabalho se concretizava 

transformarem-se radicalmente, como estes formatos começam a impor a imagem, ao 

design uma necessária e urgente reflexão sobre seu papel nesta renovação de ambiência da 

leitura. 

 

 

1.5 Para livros digitais um novo dispositivo de leitura  

  

 Para compreender as inúmeras possibilidades que podem ser adidas aos títulos 

digitais propriamente ditos, nos afastando da ideia da simples digitalização das páginas, é 

salutar destacar dois importantes elementos: os dispositivos de leitura móvel que 

modificaram a forma de relação entre o leitor e o livro e os formatos de arquivos e 

programas que são utilizados por estes dispositivos. Sem nos deter muito mais na 

historicidade do livro eletrônicos, nos apreenderemos apenas nos títulos digitais pensados 

especificamente para serem lidos em celulares e tablets – e estes, apesar de suas variadas 

funcionalidades e finalidades comerciais, serão observados aqui apenas como suportes de 

leitura dos ebooks.  

 Cada dispositivo elencado aporta consigo características distintas de relação na hora 

de expor o conteúdo de um livro digital, seja em sua textualidade, imagens e demais 

elementos gráfico-sonoros. O computador, como anteriormente citado, foi a ferramenta 

que “editou”, filtrou e construiu uma nova familiaridade entre o texto produzido e leitor. 

Os textos breves e concisos foram muito bem apropriados pelos celulares, enquanto os e-

readers foram certamente os responsáveis por dar uma identidade ao livro eletrônico como 

o conhecemos na atualidade, já que este dispositivo foi pensado especificamente como 

suporte para os livros digitais.  

 Como ambiente para consolidação e criação de possibilidades próprias do livro 

digital como objeto – este afastando-se cada vez mais de seu antecessor, o livro impresso – 

os tablets apareceram como uma síntese dos dispositivos até então comercializados. 
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Agregam várias ferramentas dos computadores pessoais à possibilidades de smartphones e 

e-readers, inclusive no caráter básico da mobilidade – esta também inerente ao livro de 

papel. 

 Os primeiros modelos de leitores para ebooks surgiram na região do Vale do 

Silício, na Califórnia, Estados Unidos. Sua característica de mobilidade não era 

considerada nos protótipos iniciais, já que eram muito pesados para serem transportados 

pelo usuário. Os ebooks eram acessados ou por meio de um moldem integrado ou por uma 

entrada USB. O que foi um fator limitador de busca por novos títulos, pois era necessário 

uma conexão a um computador para que novos títulos fossem inseridos ao dispositivo. O 

ano de 1998 trouxe os primeiros leitores de ebooks financiados especificamente para o 

mercado editorial. Numa breve busca do desenvolvimento de mídias é sempre fator 

relevante o momento que o avanço tecnológico encontra reconhecimento pelo sistema 

comercial da época, este encontro ou desenvolve e consolida a mídia ou aponta uma série 

de limitações que irão culminar com sua estagnação e morte no cenário comunicacional.  

 As redes de livrarias americanas Barnes & Noble, em parceria com o holding de 

comunicação Bertlsman apostaram financeiramente nas edições pensadas e produzidas 

para o leitor de livros digitais Rocket ebooks e a editora Random House apostou na criação 

do suporte de leitura denominado Softbbook Press. Nesse período, o fator peso ainda 

limitava a questão da mobilidade – pesavam em torno de 1,3kg. As telas de cristal líquido 

– LCD – não criavam um ambiente que facilitava a leitura, agregando para estes suportes 

uma reclamação já ecoada pelos leitores à época da leitura dos hipertextos nos 

computadores pessoais: a leitura tornava-se cansativa.  

 No quesito usabilidade, estes equipamentos traziam consigo aparatos tecnológicos 

que hoje, 15 anos depois,ainda são considerados modernos e imprescindíveis como o 

sistema touchscreen – sensível ao toque dos dedos – por exemplo. A capacidade de 

armazenamento destes dois modelos comercializados no fim dos anos 90 não fazem frente 

a capacidade atual de armazenamento de títulos dos tablets e demonstra também porque as 

ilustrações não “avançaram” em termos de dinamismo e interação quando transpostas para 

o modelo de ebooks. Tanto o Softbook, quanto o Rocket ebook registravam apenas 4000 

páginas em sua memória – isto considerado o grafismo baixo e poucas referências de 

imagens – já que estas tomam mais espaço e exigem mais do suporte para serem 

apresentadas e manuseadas na tela do dispositivo. Mesmo com as citadas inovações e com 
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versões mais atualizadas lançadas ano a ano, estes dois modelos foram retirados do 

mercado poucos anos após seus respectivos lançamentos.  

 Enquanto os dois modelos do mercado americano patinavam comercialmente, a 

Europa via surgir comercialmente no ano de 2001 o Cybook, lançado pelo grupo francês 

Cytalle. Sua principal qualidade tecnológica era a capacidade de armazenar quase quatro 

vezes mais que seu similar americano Eram aproximadamente 30 livros, de 500 páginas 

cada um, referendando ao suporte pela primeira vez a pecha de mini biblioteca portátil. Já 

consolidada como marca de produtos de mídia voltados para som e imagem, a Sony lançou 

também no ano de 2001 o Librie 1000-EP – teve como parceira outra grande do mercado 

de produtos eletrônicos, a Phillips. O peso, antes um problema para a questão da 

mobilidade, foi um dos avanços, pesava apenas 300 gramas, além da possibilidade de 

leitura de mais de 10.000 páginas sem ter que recarregar o aparelho.  

 Mas na busca por um novo mercado, sem deixar de causar estranheza ao público 

secular dos livros impressos e ainda dando ouvidos a uma das principais reclamações dos 

usuários dos primeiros e-readers, a Sony Phillips trouxe para o suporte uma nova 

tecnologia capaz de criar uma familiaridade de manuseio para todo a audiência de leitores: 

a chamada tinta eletrônica. Este recurso aproximou a aparência do texto que era lido nas 

telas dos dispositivos de leitura digital de seus antecessores,os textos impressos. Ela não 

tem iluminação própria, como acontece com a folha de papel, além de não causar o 

desconforto visual quando ambientado na tela de LCD – outra manifestação negativa dos 

usuários de leitores de ebooks similares lançados anteriormente – além de permitir a 

visualização do texto em qualquer ângulo, inclusive na presença da luz solar. A tecnologia 

foi “presente” da empresa Xerox,outra empresa que se associou as já citadas no lançamento 

do Libre 1000-EP. Um avanço desta tecnologia que assemelha o texto digital do texto 

impresso é o e-Ink. É esta tecnologia hoje a utilizada por tablets, e-readers, smartphones e 

computadores de última geração. 

 Apresentado este breve apanhado da consolidação dos leitores de livros digitais no 

mercado, o que permitiu a disseminação de títulos neste formato e o avanço posterior das 

ilustrações neste segmento, optamos a seguir por elencar os principais dispositivos de 

leitura móvel existentes no mercado – consideramos os lançados até meados de 2012 para 

criar um recorte de um mercado em constante e acelerada evolução - apenas para 

ambientar melhor o universo e as contribuições que culminaram com a edição de Alice for 

the iPad e suas ilustrações digitais dinâmicas, objeto de nossa pesquisa e análise. 
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 Ao longo desta primeira década do século XXI, o binômio limitações tecnológicas 

e fracasso de mercado constituíram a identidade de uma série de suportes de leitura para 

ebooks que foram comercializados neste período. Assim, independente da empresa que 

lançou seu produto, o que assemelha aqueles que hoje estão consolidados no mercado de 

livros digitais são uma inquestionável qualidade tecnológica, preço acessível e a adesão do 

mercado editorial livreiro que disponibilizou milhares de títulos para estas mídias. 

Destacaremos a seguir alguns modelos de leitores que conseguiram se adequar ao público-

alvo e, por consequência, que também dominam as principais novidades tecnológicas no 

cenário dos títulos digitais.  

 É fato que no momento da redação deste texto uma nova revolução, inclusive, pode 

surgir e modificar o cenário aqui exposto. Apenas para efeito de reforço desta constatação 

observa-se que os títulos digitais ainda estão engatinhando quando comparados, por 

exemplo, ao mercado de músicas digitais, cujo formato MP3 já é adotado universalmente, 

seja qual for o suporte – daí a qualquer momento possa acontecer uma universalização 

tecnológica também por parte de editoras e fabricantes dos suportes de leitura. Além disso, 

as grandes editoras, ainda detentoras de direitos autorais de comercialização dos maiores 

sucessos do cenário livreiro, estão temerosas que aconteça com o livro a mesma onda de 

pirataria que acometeu o mercado fonográfico e atualmente atinge também o cinema.  

 Hoje há aparelhos que rodam apenas o seu aplicativo e o seu formato de arquivo. 

Para relacionar estes primeiros modelos de suporte de leitura que não “vingaram” 

comercialmente e apontar os principais aparelhos que norteiam com certo sucesso e 

notoriedade o mercado de leitores de ebooks, buscamos a divisão proposta pelo 

pesquisador de Ednei Procópio. O autor divide o que chama de Reading Devices nos de 

primeira geração, “que não conseguiram compor um bom modelo de negócios para o livro” 

(PROCÓPIO, 2010, p. 48), e os de segunda geração, onde estaria o Kindle e demais 

dispositivos de leituras que citaremos a seguir.  

 Dentre os de primeira geração, Procópio (2010) destaca o Rocket ebook, já 

destacado em nossos estudos, que inclusive foi comercializado pela empresa americana 

Amazon.com: “foi com este aparelho que a Amazon aprendeu a vender o Kindle” 

(PROCÓPIO, 2010, p. 79). Uma curiosidade válida como destaque e que mostra que a obra 

em si não é fator de sucesso para comercialização de um tablet ou e-readers, é que o livro 

disponibilizado na estante virtual do Rocket ebook  em seu lançamento, em 1998, foi 

exatamente uma versão eletrônica de Alice no País das Maravilhas. 



46 

 

 
 

 

 

1.5.1 Kindle 

   

 Fundada nos Estados Unidos em 1994, sendo ainda hoje considerada uma das 

maiores redes de comércio eletrônico no mundo, a Amazon
9
, primeiramente chegou a 

comercializar o próprio Rocket ebook. Mas foi com o Kindle, lançado em 19 de novembro 

de 2007, que foi realizada a primeira revolução e formação de um mercado consistente no 

que se refere aos dispositivos de leitura móvel, tal como vemos atualmente o iPad, realizar 

no nicho dos tablets. O Kindle tornou-se o primeiro e-reader popular entre os 

consumidores de literatura impressa que buscavam uma alternativa no universo digital.   

 A Amazon, ainda hoje a maior livraria online do mundo, desenvolveu o dispositivo 

com o objetivo de comercializar inicialmente as versões digitalizadas de seus livros 

impressos ou que não seriam reeditados no papel – sem necessariamente pensar em 

grafismos, ilustrações ou outros recursos próprios de um ebook.  Para evitar a pirataria dos 

títulos e consequentemente um fracasso comercial, que inibiria a evolução tecnológica e 

mercadológica do kindle, a empresa procurou não vender os títulos em formato PDF – 

comuns já na leitura em computadores pessoais. Daí a necessidade de criar um aparelho 

próprio que só aceitava arquivos no formato AZW – os arquivos PDF foram posteriormente 

incorporados, mas sem possibilidade de edição - extensão do arquivo digital 

comercializado pela Amazon.  

 Essa ideia de formato próprio para proteger a obra – inclusive contra processos de 

reedição de textos, grafismos e imagens – acabou migrando para outras empresas que 

lançaram e-readers paralelamente e que trilhavam o caminho, finalmente bem sucedido, 

destes dispositivos no comércio de produtos digitais. O Kindle também consolidou outras 

possibilidades agregadas hoje a outros suportes de leitura, inclusive de suas versões 

posteriores, a saber: a utilização do chamado papel eletrônico que reflete a luz na tela como 

um papel comum; trouxe a opção de conexão de internet sem fio para que o usuário 

compre, baixe e leia os livros da Amazon – este um ponto limitador e de protecionismo 

                                                           
9
 Com 22 centros de distribuição espalhados pelos Estados Unidos, Europa e Ásia, atualmente a empresa 

consegue atingir um público de cerca de 32 milhões de pessoas. Comercializando os mais variados gêneros 

de produtos, a Amazon se tornou popular também pela iniciativa de venda de livros em linha e pela grande 

variedade de títulos disponíveis, em 2007, a companhia deu um salto com relação o mundo das letras e 

lançou seu dispositivo próprio de leitura, o Kindle. 
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comercial; a possibilidade de criar backups de segurança dos títulos adquiridos, caso o 

aparelho seja danificado. Além de acessar a loja, o acesso a internet gratuita permite que o 

usuário faça backup (cópia de segurança) dos livros adquiridos nos servidores da Amazon 

para o caso de perda ou dano no aparelho. Também é possível acessar a Wikipédia, ler 

blogs, jornais e revistas específicas que tornaram-se parceiras da empresa. A leitura em si é 

como a de um livro tradicional, com páginas exibidas sequencialmente e botões para 

avançar ou retroceder. Nas configurações, o usuário pode escolher o tamanho da fonte, o 

contraste e a rotação da tela. Também é possível fazer anotações, assinalar trechos do livro 

e visualizar quais foram os trechos mais assinalados pelos leitores daquele livro. Além 

disso, a função Text-to-Speech que transforma textos escritos em textos falados, ou seja, 

lidos em voz alta pelo aparelho para o leitor.  

 Com o surgimento dos tablets, a terceira versão do Kindle¸ que passou a ser 

comercializada no ano de 2010, trouxe diferenciais que aprimoraram elementos como 

mobilidade, usabilidade, interação, dentre outros: o dispositivo passou a ser ainda mais 

fino e leve, aprimorou os elementos gráficos de contraste, deu ao usuário a opção de 

reproduzir um trecho de sua leitura nas redes sociais - Facebook e Twitter – agregou novos 

tipos de fontes, além de um dicionário para as obras adquiridas em língua inglesa;  

 Por influência da concorrência e também para atender ao feedback dos leitores de 

livros digitais, a capacidade de memória do Kindle foi ampliada, dando ao usuário a 

possibilidade de armazenar em média 3500 livros, de 500 páginas cada um. O tempo de 

uso da bateria também foi estendido, podendo ser utilizada por até cinco dias. Estes 

avanços citados consolidaram a ideia de predicativos que um e-reader deve possuir: ser 

extremamente portátil, rápido e capaz de carregar toda uma biblioteca em poucos gramas.  

 

1.5.2 Nook 

 

 Vendo o sucesso editorial da Amazon, uma de suas principais concorrentes, a 

Barnes & Nobles, à época a maior livraria varejista dos Estados Unidos, resolveu realizar 

uma segunda investida no mercado de leitor digital de ebooks no ano de 2009 – 

relembrando apenas da má sucedida investida ainda em 1998 com o modelo Rocket 

ebooks. O novo conceito de e-reader foi batizado de Nook. Trouxe consigo os principais 

pontos positivos de seus concorrentes e desta vez apresentou uma contribuição para 

consolidar ainda mais o segmento de livros digitais. A possibilidade de inserção de um 
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cartão de memória de 32GB para expansão da memória do aparelho, uma bateria que dura 

meses. Sua segunda edição de 2010, o Nook Color (já um híbrido entre os e-readers 

comercializados até o momento e os tablets que chegariam com força total no mesmo ano) 

adicionou tela sensível ao toque, visor colorido, acesso a internet via wifi não só para 

compra e leitura de ebooks mas também para leitura de qualquer site oferecido pela 

internet. Ao contrário do Kindle, que apenas aceitava arquivos adquiridos na Amazon (e 

posteriormente arquivos em PDF), o Nook aceita os formatos PDF e EPUB. Este último 

inclusive, assim como aconteceu com o MP3,em relação a música, é o formato de arquivo 

de livro digital que tem se tornado o preferido do segmento livreiro. A procura por um 

padrão aberto para livros digitais é antiga, pois já nas primeiras gerações de e-readers 

ficou evidente a necessidade de que o próprio suporte de leitura não poderia ser um 

elemento limitador para disseminação dos ebook: “um livro digital de Paulo Coelho, por 

exemplo, desenvolvido pela editora virtual X, que usa o modelo de ebook X, não poderia 

ser lido num aparelho de ebook Y porque eles eram aparelhos incompatíveis” 

(PROCÓPIO, 2010, p. 82). Seria como comprar um CD por uma gravadora e este só tocar 

as músicas nos aparelhos de som também comercializados por aquela gravadora.  

 

1.5.3 Cybook 

 

 O Cybook, surgido ainda em 2001, está presente na primeira geração de e-readers 

citados por Ednei Procópio, como parte daquele grupo de leitores de ebooks que trouxeram 

as primeiras inovações tecnológicas mas que não conseguiu conquistar o público leitor. 

Mas em 2007 o Cybook é relançado com três novas versões que se diferenciam pelo 

tamanho e alguns conceitos de usabilidade, aproximando-se mais dos seus concorrentes e 

apresentando alguns diferenciais que, desta vez, o colocaram em definitivo no mercado de 

aparelhos de leitura digital. A possibilidade de leitura de áudio books, pois aceitava 

arquivos em formato MP3 foi um destes diferenciais. Por não estar vinculado a nenhuma 

editora ou loja de livros, possibilitava a compra de livros por qualquer site que estivesse 

oferecendo as obras em formato digital, além de possibilitar a transferência dos arquivos 

via Bluetooth. 

 

1.5.4 Tablets, iPad: Alice se “move” ao adentrar a toca do coelho 
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 Desde o final dos anos 90, quando foi idealizado e comercializado em larga escala 

os primeiros aparelhos móveis de leitura para ebooks, variadas inovações tecnológicas 

foram se somando e podendo ser relacionadas indireta ou diretamente a leitura digital. A 

celeridade destas novidades vem acontecendo numa rapidez cada vez maior, fazendo com 

que de um lado, mais usuários destes aparelhos ávidos por novidades e, de outro, empresas 

do ramo de livros e tecnologia em busca de atender essas demandas e criar um público-

alvo cada vez menos específico e mais massivo. Além dos e-readers elencados 

anteriormente – destacando mais uma vez que os modelos citados brevemente apenas 

agregam na sua historicidade as principais características destes dispositivos - é possível 

atualmente ter acesso a aparelhos, considerados híbridos e nomeados como tablets.  

 Estes suportes nada mais são do que equipamentos que reúnem várias 

funcionalidades e características dos computadores portáteis e smartphones,- passando não 

só pela funcionalidade citada como também a portabilidade, dentre outras especificações. 

Os tamanhos hoje variam entre aquele padronizados pelos e-readers até o dos já citados 

smartphones. Complementam as características principais dos tablets o acesso completo a 

internet via wifi ou 3G e tela colorida e sensível ao toque. Quando comparados ao kindle e 

ao Nook,, por exemplo, não são considerados os dispositivos ideais para a leitura, por não 

possuírem tecnologia de papel/tinta digital e por consequência gerarem cansaço visual 

semelhante ao que acontece nas telas dos computadores, bem como não serem adequados 

para a leitura à luz do sol, por suscitarem reflexos.  

 Limitações que estão sendo sanadas como os novos modelos lançados 

posteriormente ao ano de 2010. Ainda assim, os tablets têm cultivado uma relação 

extremamente forte com a leitura digital, a propagação e o aumento do interesse pelos 

livros neste formato por parte do público leitor. Essa relação, em parte, é 

comprovadamente, em consequência de os tablets terem alcançado uma popularização que 

até hoje os e-readers não conseguiram. Não podemos deixar de destacar também como 

fator do crescimento exponencial de vendas deste tipo de aparelho a entrada da empresa 

Apple, com o lançamento em 2010 do seu iPad. Esta primeira versão caiu de imediato no 

gosto do consumidor e vendeu 14,8 milhões de unidades apenas em 2010, cinco vezes mais 

do que o projetado pela Apple
10

.  

                                                           
10

 MELO, Clayton. iPad, o imbatível? Isto É Dinheiro. 2011. Disponível em: 

<http://www.istoedinheiro.com.br/ blogs-e-colunas/coluna/10_DINHEIRO+E+TECNOLOGIA>.  
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 Na sua esteira outras grandes empresas do segmento de comércio eletrônico, livros 

e tecnologia apresentaram suas versões e consolidaram a aquisição por parte dos leitores e 

nortearam os aperfeiçoamentos dos modelos lançados posteriormente ao ano de 2010.  

Apenas para conhecimento, citamos aqui: Folio 100, da Toshiba; Galaxy Tab, da Samsung; 

Dell Mini Streak, da Dell; Playback, da RIM; e Archos 70, da Archos. 

 Deteremo-nos neste estudo às contribuições e considerações a respeito do produto 

da Apple, já que o objeto de nossa pesquisa foi uma encomenda desta ao grupo de 

designers digitais da empresa Atomic Antelope., responsável pela transposição das 

ilustrações do livro original “Alice no País das Maravilhas” para as “páginas” do iPad. Se 

os e-readers em suas versões atualizadas já mostravam a tela colorida, mas não 

possibilitavam som, luz e movimento às ilustrações dos títulos digitais adquiridos, o tablet 

da Apple, através da remedição das ilustrações John Tiennel, veio justamente exemplificar 

o rumo e protagonismo que as ilustrações poderiam dividir com o texto e com o aparelho. 

 Uma pesquisa inicial mais apurada aponta que computadores com formato de 

tabuleta tão popularizados atualmente já eram pensados e produzidos, mesmo antes dos 

personal computers tornarem-se um item doméstico. Um exemplo desta constatação é o 

Dynabook, comercializado já nos final dos anos 60. Criado pelo americano Alan Kay, o 

Dinabook era, o que poderíamos chamar hoje, “um computador portátil” desenvolvido para 

crianças que funcionava de maneira análoga a um caderno, com espaço de memória que 

podia armazenar até 500 páginas de texto e também áudio.  

 A Apple, que em 2010 foi considerada a responsável pelo grande impulso que os 

tablets tomaram no mercado, ainda no ano de 1979, colocou no mercado uma tabuleta 

vinculada ao seu Apple II que, quando conectada, permitia aos usuários ilustrar com uma 

caneta stylus com fio na superfície da mesma e transferir esses traços digitalizados para o 

computador. À época, a Apple disseminava a ideia de que sua tabuleta de ilustrações era 

uma ferramenta que tornava possível ao usuário, através de técnicas e ferramentas de fácil 

utilização, criar e exibir imagens digitais. Acrescente-se aí a possibilidade de interação 

com o que era ilustrado e poderemos utilizar o pensamento de pouco mais de 30 anos atrás 

nos dias atuais para explicar o que os tablets, incluso aí o iPad podem propiciar hoje ao 

usuário.  

 Reforçando esta vivência dos tablets, ainda em uma fase anterior ao ano de 2010, 

Procópio destaca o produto chamado WebPAD, da empresa de semicondutores National 

Semiconductor. Era um computador portátil em forma de tabuleta e com conexão a internet 
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que, segundo o autor foi pensado e comercializado como “um novo conceito em termos de 

computação pessoal portátil, uma espécie de notebook sem os teclados, que serviria 

basicamente para navegar na Web” (PROCÓPIO, 2010, p. 101).  

 Mesmo não sendo popularizado no mercado, o WebPAD ofereceu a estrutura de 

ferramentas, técnicas e design para a Microsoft apresentar o Tablet PC, sua versão de um 

computador com formato de tabuleta. Estamos no ano de 2001, e a Apple, apontada como 

aquela que efetivamente “inovou” o mercado de tablets nove anos após o invento da 

Microsoft, ainda começava a festejar o sucesso do seu aparelho disseminador de música 

digital, o iPod.  

 O que tornou o iPad um sucesso  não é o que motiva nossa investigação neste 

trabalho, mas quando elencada algumas comparações com seus antecessores, podemos 

vislumbrar um entendimento de como os usuários foram seduzidos pela tabuleta da Apple. 

Uma contribuição válida para entender a aceitação do suporte pelos usuários de novas 

tecnologias, dentre eles, os leitores de Alice for the iPad. Um diferencial importante entre o 

produto da Microsoft e outros lançados em períodos anteriores e o similar da Apple, por 

exemplo, é que, assim como no iPod – e posteriormente no modelo de smartphone, o 

iPhone -  o usuário do iPad também acessa a iTunes, uma loja que já não conta apenas com 

músicas, mas também com filmes, vídeos, podcasts e ebooks, e a AppStore, a loja de 

aplicativos que multiplica exponencialmente a funcionalidade destes aparelhos.  

 Apenas para exemplificar como os aplicativos podem “levar para longe” da 

motivação inicial que leva o usuário a adquirir um iPad ou um iPhone, até o final de 2011 

já eram mais de 520 mil aplicativos disponibilizados na Apple Store. As possibilidades de 

uso são classificadas nas mais diversas áreas como administração e negócios, educação, 

artes, bem-estar, economia, medicina, qualidade de vida, música, orientações de tráfego, 

fotografia, noticiário, produtividade, esportes, utilidades, turismo, mapa-tempo, redes 

sociais e, claro, livros. Um aparelho portátil, de fácil utilização, com conexão a internet, 

tornou o equipamento capaz de centralizar diversas funções num mesmo “ambiente”.  

 Podemos somar a estes exemplos, outro diferencial, que expandiu a utilidade dos 

tablets atuais, e que teve no modelo da Apple, a orientação a ser seguida pelas demais 

empresas que se aventuraram no mercado deste segmento e em nada tem haver com 

tecnologia diretamente, mas com a percepção de que o feedback com o usuário mostraria 

quais caminhos precisavam ser trilhados para a aceitação destes aparelhos. As empresas 

não podiam mais apenas produzir e-readers, computadores, celulares e outros aparelhos de 
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tecnologia digital visando apenas o quanto e com que facilidade estes itens iriam “produzir 

para o usuário” aquilo a que se destinavam.  

 O mercado, quase dez anos após o lançamento do Tablet PC, deixava de vivenciar 

“era da produtividade”, cujo Microsoft Office é um ícone, para a dialogar de vez com o que 

podemos chamar de “era do entretenimento”. Funcionar é elementar, surpreender, criar 

necessidades e responder à estas é que iria determinar o sucesso dos dispositivos a serem 

lançados.  

 Tomando as ideias elementares do curso de Teoria da Comunicação para esta breve 

análise do histórico de tablets, especificamente o iPad – em muito utilizado nesta pesquisa 

para observar as ilustrações propostas - observamos que tanto para o para o leitor/usuário 

deste tipo de mídia, quanto para o designer de comunicação que se lança no mercado de 

ebooks, é salutar observar que mais importante do que a quantidade de dispositivos ou a 

potência de seu hardware é o sistema operacional e os aplicativos que cada aparelho roda. 

Afinal, são eles que transformaram um tablet em mais um suporte para a leitura de livros 

digitais, comparável aos e-readers, dedicados fundamentalmente a abrigar os ebooks, 

configurando-se ambos em novos suportes que passaram a abrigar também as ilustrações 

digitais dinâmicas e interativas. 

 

  

1.6 Sobre a ilustração 

 

 Na busca por criar um recorte que dialogue com o objeto desta pesquisa optamos 

por expor e trabalhar conceitos não da imagem como um todo, mas do termo ilustração; 

termo que agrega de forma mais aproximada ao nosso objeto de pesquisa que são as 

ilustrações interativas contidas no ebook Alice for the iPad. Tomaremos também como 

orientação a busca por significados a respeito da palavra “ilustração” no que tange às 

considerações que pesquisadores da língua portuguesa atribuem ao vocábulo, destacando 

ainda os sentidos que estão contidos na raiz etimológica do termo.  

 Neste segmento, faremos uma aproximação e desenvolvimento dos conceitos de 

ilustração, na perspectiva de vários autores para concluirmos que a ilustração, o design 

contido nos livros, é um conceito plural que inclui uma diversidade de fatores, estando 

inter-relacionada principalmente com os destinatários – no nosso caso, mais que o leitor de 

livros, o leitor/usuário do iPad. O dicionário do livro traz uma extensa definição, cuja 
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amplitude em abarcar diversas abordagens e cujo rigor justifica a necessidade de sua 

transcrição de maneira integral.  

 A ilustração é: Em sentido geral toda e qualquer representação de caráter artístico 

ou documental; Em sentido restrito é a representação iconográfica incluída no texto e 

proveniente de criação artística; Ação de ilustrar; Qualquer representação que não tenha 

caráter textual, que se encontre contida num documento; Na obra manuscrita ou impressa, 

é a representação pictórica, iconográfica, diagramática ou qualquer outra que ocorra no seu 

interior; deve ser colocada o mais perto possível do lugar do texto onde é citada; serve para 

explicitar o texto e neste sentido tem um caráter pedagógico; nos manuscritos e 

posteriormente nos primeiros tempos da tipografia, a ilustração do texto visava, além de 

uma decoração meramente recreativa, a sua explicação e consequente explicitação, uma 

vez que muitas pessoas não sabiam ler, mas o poder da imagem levava-as a entender a 

mensagem escrita, à qual não teriam acesso de outro modo; noutros casos a ilustração tem 

apenas a intenção de embelezar o texto, acompanhar uma obra de ficção; Conjunto das 

ilustrações de uma monografia, periódico, etc.; Publicação periódica que costuma conter 

grande número de desenhos e estampas; Explicação, comentário ou esclarecimento que é 

aditado a uma obra; Saber. Sabedoria. 

 Somando ainda o levantamento de definições usuais atribuídas à palavra ilustração, 

o Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa (FERREIRA, 2004), define a expressão da 

seguinte maneira: 

 

Ilustração [ilu∫trɐsɐw]. s. f. (Do lat. illustratio, -õnis). 1. Processo de tornar ou de 

se tornar conhecido pelo mérito de tornar ou de se tornar ilustre. 2. Distinção, 

nobreza, fama, renome. 3. Conjunto de conhecimentos em vários domínios. 

CULTURA, SABEDORIA, SABER. O seu avô era pessoa de grande ilustração, 

de muita cultura. 4. Pessoa muito célebre, ilustre. É uma das grandes ilustrações 

da medicina daquela época. 5. Esclarecimento, explicação, exemplificação. Eles 

deram vários exemplos como ilustração das várias aplicações da energia. 6. Ação 

de ornar com desenhos ou imagens, de ilustrar uma obra, um texto. Nestes 

últimos tempos, ele tem-se dedicado à ilustração de histórias infantis. 7. Imagem, 

gravura, reprodução que ajuda a compreender, a esclarecer um texto impresso ou 

a decorá-lo. Ele é o responsável pelas ilustrações da revista (FERREIRA, 2004, 

p. 336). 

 

 Já em relação ao sentido da palavra ilustração, contido na sua raiz etimológica, 

segundo o Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa, esta deriva do latim illustratiõne 

e representa “ato de iluminar, de tornar brilhante”. Assim, podemos afirmar que uma 

ilustração, sendo uma representação pictórica que pretende complementar, adornar ou 
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ajudar a esclarecer algo no texto, traz consigo, portanto, também um caráter pedagógico, é, 

essencialmente, e exatamente como advém da sua raiz etimológica, “trazer luz para uma 

obra” (MAIA, 2002, p. 01). 

 Somando a esta perspectiva, o autor Isidro Ferrer (2004), o ato de ilustrar quer 

também dizer iluminar alguma coisa. Para ele, a ilustração está em plena “ação” quando 

permite diferentes leituras e não repete só o texto. Tomada neste aspecto, o ilustrador,  tem 

um papel fundamental na transmissão da sua própria visão sobre a essência do texto 

escrito, já que este é também autor, tendo, portanto, também responsabilidade sobre a 

obra.. Também para Steven Heller (2005), a ilustração tem como intenção iluminar, fazer 

viver um manuscrito e dar-lhe profundidade.  

 A ilustração de livros, especialmente os infantis, revela-se como basilar, quer para a 

compreensão do próprio texto, quer como fator de contribuição para o desenvolvimento da 

criança, em particular nos domínios do entendimento, seja ao nível pictórico, seja ao nível 

da linguagem verbal e da comunicação. De acordo com Julius Wiedemann (2005), nos dias 

atuais, a ilustração tornou-se um elemento essencial na comunicação visual. O autor aponta 

que são ilimitadas as suas potencialidades criativas, libertando a imaginação e a 

comunicação.  

 Para Manuela Bronze (1998), ler uma história assemelha-se ao ato de entrar num 

cenário e ilustrar é “lançar” ideias para um público, é dialogar com as pessoas e criar 

empatia. Segundo estes e outros teóricos das ilustrações e das belas artes, sabe-se que a 

ilustração habitou sempre à margem de todas as outras artes. Enquanto fenômeno artístico 

e forma de expressão, habita o mundo das artes decorativas, mas era percebida como uma 

arte menor, sem conseguir penetrar no campo das Belas Artes.  Visão considerada, hoje, 

por grande parte dos pesquisadores do campo da imagem, como ultrapassada.  

 Comumente as crianças, antes da aquisição da competência da leitura dos textos 

escritos, realizam no seu cotidiano de aprendizado intelectual a leitura de imagens, ou seja, 

primeiramente acontece uma descodificação pictórica e só depois adquirem a competência 

da leitura verbo-textual. Nesta perspectiva, antes mesmo que a criança se exprima por 

palavras ela já é sensível ao universo das imagens. A imagem é, portanto, o elemento que 

permite à criança o primeiro contato com o objeto livro. A ilustração tem um 

reconhecimento universal, é mais facilmente inteligível do que o código escrito e pode ser 

compreendida pela maior parte das pessoas, com a exceção de algumas representações, por 

exemplo, de caráter cultural e étnico.  
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 Pode-se citar ainda um caráter de inclusão, na medida em que permite que o mais 

novo dos “pré-leitores”, ainda não alfabetizado, consiga compreender de alguma maneira, 

ainda que não em sua totalidade, a história, já que entre as definições apresentadas até 

agora as ilustrações são imagens que nos contam histórias. No entanto, é errado pensar que 

a interpretação de imagens é um processo inato. Ainda que as crianças passem a ser 

facilmente leitores de narrativas apenas imagéticas e, assim, conseguindo dar sentido a um 

conjunto de imagens, o entendimento pictórico e a compreensão da narrativa visual exige 

que se vá aprendendo o código, e esta aprendizagem será construída socialmente, ainda 

que não exista um ensino onde se aprenda a ler imagens.  

 Esta aprendizagem, segundo Luis Camargo (1998), pode ser denominada de 

“alfabetização visual”. O pesquisador liga esta expressão à destreza de ver, desenhar e 

formar juízos estéticos e não só à capacidade de descodificar as imagens em palavras ou 

significados. Essa alfabetização visual no universo dos ebooks, para sua total compreensão, 

faltamente exige que seja adicionada a destreza na utilização do suporte, já que este fator é 

quem vai fechar a formatação da mensagem pensada para a ilustração. O leitor infantil 

decodifica e apreende as imagens devido às experiências que vai acumulando do ambiente 

social onde está inserido, habituando-se a lidar com a diferença, por vezes, abissal que 

separa a realidade e a representação desta.  

 Neste sentido, poderemos garantir que a ilustração assume uma maior importância 

do que o texto, ao falarmos deste público leitor em específico (os chamados leitores 

iniciantes e pré-leitores), fazendo com que haja igualdade no processo de assimilação e 

compreensão da narrativa que, de início, poderia ser afetada tanto nos leitores iniciantes 

como nos que ainda não possuem a capacidade de decifrar o código verbal. Esta possui, 

também, uma função decisiva, assumindo-se como “fator de seleção e de definição do 

(des) gosto em face de uma obra, ou até de (des) motivação para a sua leitura” 

(CAMARGO, 1998, p. 18). Tomando esta afirmativa do autor, sabe-se que não foi o  texto 

original ou simplesmente o suporte que tornou Alice for the iPad um sucesso editorial, mas 

o “gosto” e “empatia” que as ilustrações digitais dinâmicas criaram frente a seu público 

leitor. 

 Vários estudiosos vinculam à ilustração a função de ornar ou embelezar o texto, 

deixando de lado, algumas vezes, outra infinidade de papéis que ela pode assumir, tais 

como: as de elucidar, ajudar a compreender o texto que a acompanha, ou mesmo a de 

representar, descrever, narrar ou, simplesmente, ter uma função simbólica, expressiva ou 
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lúdica – este último papel com uma valoração bem mais forte quando tratamos do 

momento que os livros digitais vivem. Vale acrescentar também, como elemento 

potencializado na “ciberambiência” dos ebooks, a função estética, que pode trabalhar como 

um mecanismo de construção de novas narrativas, atribuindo outra possibilidade de leitura 

à história, guiando a procedimentos interpretativos, reforçando a capacidade de 

significação, e ajudando ao leitor, no caso da literatura de potencial recepção infantil, a 

fazer a chamada leitura criadora. Neste momento, sabendo que, a imagem, no livro 

ilustrado – independente de sua materialidade - e enquanto parte dele, não desempenha 

unicamente uma função, então, a ilustração pode também “brincar”, persuadir, enfatizar, 

pontuar e servir como devaneio à leitura criativa.  

 A ilustração pode ser também considerada uma ferramenta auxiliar na 

aprendizagem do processo de ler, na medida em que, como foi referido, reforça a 

capacidade de significação e de associação. Mas, segundo Camargo, as ilustrações, nos 

livros ilustrados, comunicam tantas coisas às crianças que acabam por ser muito mais do 

que simples desenhos ao serviço da palavra e, por vezes, são elas as verdadeiras portadoras 

de todo o significado. Quando não podemos deixar de considerar que, diante de nosso 

objeto, as ilustrações, o design pensado, foi elemento motivador para aproximação do 

leitor com o novo suporte para leitura – o iPad.   

 A leitura criadora, a que nos referimos no parágrafo anterior, não é mais do que a 

interpretação própria, única e individual que cada leitor faz do binômio texto/ilustração e 

da sua combinação, que nunca será igual de receptor para receptor. É importante destacar 

que, neste contexto, buscamos uma reflexão acerca da ilustração em livros onde exista 

imagem e texto, portanto, ilustrados, e não de livros pictóricos, constituídos unicamente 

por imagens. Por conseguinte, a ilustração acompanha o texto havendo uma relação de 

dependência e interação entre imagem e palavra fazendo os dois responsáveis pela 

narrativa – uma divisão tida como mais democrática por alguns fervorosos da defesa das 

mídias digitais na literatura.  

 Expandindo esta ideia, a título de reforço ao que já foi exposto anteriormente, a 

ilustração não tem nesta relação uma função única e não opera isoladamente, há 

dependência do texto, da significação das palavras e do seu sentido e, assim, e segundo 

ainda contribui Luis Camargo (1998), ela poderá convergir, desviar-se ou contradizer os 

significados do texto. A ilustração pode ser substituta do texto quando ganha autonomia e 

constrói uma nova narrativa, evitando, assim, uma repetição do texto, pode ampliá-lo 



57 

 

 
 

quando salienta e valoriza determinados aspectos em detrimento de outros, pode adicionar 

informação ao completar ideias do texto ou pode simplesmente questioná-lo, adicionando 

uma nova perspectiva à história. E, neste sentido, não serão apenas os vocábulos que 

permitirão ter uma continuidade da narrativa. Como referenda Gil Maia (2002), "a obra 

ilustrada é uma obra onde ler não é só descodificar ou compreender e onde ver não é só 

reconhecer ou interpretar. A obra ilustrada é uma obra intra-ativa ou seja é uma obra 

bimédia, híbrida no ser, assim como no sentir e no desfrutar" (MAIA, 2002, p. 03). 

 Sendo o ilustrador, enquanto um cocriador de narrativas, é, igualmente, portador de 

um papel de pedagogo. Este “encantador da infância” (MAIA, 2002, p. 08), ao ilustrar um 

texto, não está, senão a recontá-lo, apresentando-nos, com os seus traços, a sua visão e 

sentimentos perante as palavras e, portanto, “não é um mero repetidor do conteúdo, nem 

um fotógrafo da visualidade da linguagem literária” (CAMARGO, 1998, p. 75).  

 A maneira pela qual o ilustrador narra a história pode comprometer o texto literário, 

isto é, o design pensado para dialogar com o texto e com o leitor pode conter excesso de 

informação e assim a ilustração passar a ser demasiado informativa permitindo eliminar do 

texto determinados aspectos tais como, a caracterização de personagens, lugares ou ações – 

este viés é tido como uma possibilidade nociva mais latente quando as ilustrações 

migraram para o segmento digital. Mas, em paralelo, a natureza dos conteúdos da 

ilustração pode induzir à criação de estereótipos, na medida em que estas imagens, que são 

facilitadoras do primeiro contato que a criança tem com o livro, irão, na maior parte das 

vezes, ser exemplos por elas adotadas. Exemplos estes que poderão ser tanto 

comportamentais como imagéticos.  

 

Numa época em que predomina a comunicação de massas, ter trabalhos 

reproduzidos e vistos por milhões de pessoas é uma honra equivalente à clausura 

da arte rara numa galeria ou num museu. As publicações são os museus das ruas, 

e os ilustradores são os que lhes fornecem tudo: o bom, o mau e o feio 

(HELLER, 2005, p. 15). 

 

 Segundo a pesquisadora portuguesa Natércia Rocha (1984), em uma reflexão muito 

pertinente ao nosso objeto de pesquisa, coloca que a ilustração quando é excessivamente 

trabalhada pode fazer dispersar, fazendo com que o leitor se perca, e provocando a 

incompreensão que pode levar à recusa de nova leitura. Para a autora “a imagem pode 

conduzir a criança ao erro, mas o texto pode trazer o rigor necessário, o enriquecimento, a 

resposta às conjecturas nascidas da imagem” (ROCHA, 1984, p. 34).  
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 Jogando ainda luz no papel do ilustrador, este não é detentor de uma fórmula para 

conseguir concretizar a ilustração tomada como “correta” para a obra. As técnicas – 

multiplicadas infinitamente no universo digital - que existem à sua disposição são tão 

variadas que é da sua responsabilidade selecionar a mais adequada, a fim de responder ao 

texto da melhor forma possível com o objetivo de “iluminar” e fazer viver a narrativa.  

 E foi explícito para o designer Chris Stevens, que  o objetivo do seu trabalho era 

“reiluminar” os traços do ilustrador original de “Alice no país das maravilhas”, mas 

também jogar “iluminar” o suporte de leitura – o iPad – frente ao seu potencial público 

leitor/usuário. Dessa maneira, acaba por haver uma interatividade de meios e formas de 

expressão que fazem com que a ilustração seja uma representação plural e multidisciplinar. 

Segundo Gil Maia (2002), “a ilustração não representa, quando muito apresenta: a 

ilustração inventa! Inventa formas de aceder ao inominável porque o inominável não existe 

e não tem lugar fora da nossa imaginação” (MAIA, 2002, p. 32).  

 A ilustração desencadeia, na maior parte das vezes, o deslumbramento pelo 

desenho, fazendo com que determinados livros se imprimam na memória para sempre. 

Segundo Luis Camargo, “Pela sua complexidade, a imagem imprime-se no imaginário e 

por isso persiste. É ela objeto de memorização quase imediata e encerra em si uma riqueza 

formal que transcende a sua significação narrativa. Aí reside a sua magia” (LOPES, 1998. 

p. 49). 

 

1.6.1 Ilustração – Breve histórico na literatura infantil  

 

 Quando orientada a comunicar especificamente para o público infantil, a ilustração 

ainda pode ser considerada uma arte/disciplina relativamente recente quando comparada a 

outras manifestações artísticas, já que "oficialmente não se tem exatidão de quando datam 

as primeiras ilustrações, principalmente devido às diferentes definições que o termo 

apresenta. Para alguns autores, tanto a ilustração, como a escrita, possuem as origens na 

pré-história, a partir das inscrições rupestres” (FREITAS; ZIMMERMANN, 2007, p. 02).  

 Ainda que haja o registro de uma pequena variedade de livros contendo ilustrações 

em anos anteriores ao século XVI, estes tinham a função única de ser informativo/didático. 

Apesar desta constatação, alguns historiadores desta área conseguem elencar diversos 

momentos importantes da história dos livros ilustrados. Alguns colocam que, sendo a 

ilustração, no seu sentido mais amplo, uma imagem relacionado com um texto, o primeiro 
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exemplo poderá mesmo ser o Livro dos Mortos, documento egípcio e que data de, 

aproximadamente, 1300 a.C. (MAYOR, 2009, p. 18).  

 Kunst und Lehrbüchlein é tido como o primeiro exemplar europeu de um livro 

ilustrado para crianças. Foi publicado em Frankfurt no ano 1580, e as ilustrações, criadas a 

partir da técnica da xilogravura, são da autoria de Jost Amman (1539-91). A página de 

rosto deste livro apresenta-o como sendo “um livro de arte e formação para pessoas jovens, 

no qual podem ser observados desenhos alegres de todo o tipo” (SALISBURY, 2004, p. 

08). O segundo exemplo, de manifestação das ilustrações em títulos voltados para o 

publico infantil também é europeu: “Orbis Pictus” foi publicado originalmente em 1658 

por Comenius (1592-1670), que, mais tarde, se tornou bispo de Leszno, na Polônia. Este 

autor, segundo alguns estudiosos da história das imagens, defendia alguns ideais bem 

particulares àquela época, a respeito do processo de aprendizagem, sendo mesmo 

considerado por alguns como o pai da pedagogia moderna, pois “abordava e via a criança 

como alguém portador de alguns direitos” (MAYOR, 2009, p. 18).  

 Ele era defensor de que o ensino infantil deveria ser diferenciado e mais atrativo 

que o realizado até aquele momento no seio social e orientar suas ideias ele colocava que 

"para as crianças, as imagens são a forma de aprendizagem mais facilmente assimilável 

com que se podem deparar" (SALISBURY, 2004, p. 08). 

 Caminhando e desenvolvendo-se em paralelo com a própria evolução da literatura 

infantil, o histórico da ilustração de livros para crianças, está também profundamente 

ligada à evolução das técnicas de impressão e reprodução, começando na xilogravura, 

passando posteriormente para a litografia e chegando à evolução desta, a chamada 

litografia fotomecânica. Por isso, no decorrer deste breve apanhado histórico, nos 

deteremos também, sempre que for relevante, a algumas técnicas de impressão. Sendo 

necessário já afirmar que, muito antes do surgimento dos primeiros processos de 

impressão, quando ainda os livros eram desprovidos de imagens, as crianças, seguramente, 

também aprendiam de forma visual com a maneira como os adultos lhes contavam as 

histórias.  

 Diversas iluminuras, de várias partes do mundo – Ásia principalmente – são 

anteriores a pontual invenção de Gutenberg, que, em 1456, descobriu a tipografia de 

caracteres (metálicos) móveis para a concepção de livros, sendo a Bíblia o primeiro a ser 

impresso com esta descoberta. Foram localizados fragmentos ilustrados da Ilíada de 

Homero – tidos como do século VIII a.C - e há referências no estudo histórico de 
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herbários, livros que continham nomes e descrições de plantas com as suas principais 

propriedades e aplicações, da Roma Antiga – que de acordo com alguns historiadores vai 

desde o século VIII a.C. até ao século III d.C.  - que continham desenhos de plantas, 

naturalistas extremamente detalhados e já coloridos.  

 Mas, é a iluminura medieval
11

 que é considerada portadora dos primeiros exemplos 

de ilustração que ornamentam e complementam o texto. David Sanmiguel corrobora com 

outros estudiosos do tema que os antecedentes da ilustração eram as miniaturas com as 

quais os artistas medievais decoravam os manuscritos e que foram sendo supridas em um 

momento seguinte por gravuras a partir do movimento Renascentista. O mesmo autor 

aponta ainda que a ilustração moderna começa com a invenção da imprensa e com a 

capacidade de reproduzir imagens em série.  

 A repartição do trabalho, entre os vários artistas e escribas que trabalhavam nas 

diversas seções destes manuscritos medievais, desenhados à mão, pode ser considerada 

como uma primeira formatação do relacionamento que existe atualmente entre o designer, 

o ilustrador, o autor e mesmo outras figuras que estão surgindo na concepção da edição do 

livro – seja este pensado em sua versão digital ou impressa. 

 As primeiras técnicas de impressão usavam madeira para transferir imagens e 

textos para o papel. As zonas que não eram para serem impressas eram 

recortadas/escavadas, deixando, assim, uma superfície em alto relevo onde se passava o 

rolo com tinta e se pressionava depois sobre o papel, produzindo com isto uma impressão 

inversa da original. A este método chamava-se xilogravura. A invenção da placa metálica, 

no século XVI, trouxe a obtenção de um maior detalhamento dos grafismos da impressão, 

mas ao contrário do que já se possibilitava com a gravura em madeira, a imagem e o texto 

necessitavam ser impressos separadamente.  

 No entanto, na Europa durante os séculos XVII e XVIII, a xilogravura, considerada 

já, nesta altura, um método rudimentar, foi recuperada para produzir pequenas publicações 

de bolso, centradas nos assuntos do cotidiano. Avançando para o século XVIII, surgiu na 

Grã-Bretanha um tipo de publicação que acabou por se tornar numa dos mais populares, 

em volta da sátira tanto política como cultural, onde os nomes com maior reconhecimento 

foram o inglês William Hogarth (1697-1764) e posteriormente na França Honoré Daumier 

                                                           
11

 Espécie de livreto composto pelas miniaturas de desenhos minuciosos e com iniciais de texto decorados, 

que é, geralmente, referida como sendo a precursora direta do livro ilustrado tal como o conhecemos hoje. 
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(1808-1879), ambos pintores, mas reconhecidos principalmente pelo seu trabalho que 

desenvolveram como ilustradores.  

 Estas revistas e publicações periódicas continham histórias com ilustrações, 

ajudando, assim, à proliferação das mesmas. Nos estudos de história da comunicação estas 

publicações são consideradas precursoras dos tabloides veiculados atualmente. Apesar da 

citação destes dois expoentes da ilustração no século XVIII, a grande maioria das 

ilustrações era praticamente anônima, já que, nesta época, eram raros os ilustradores que 

assinavam os trabalhos, e sendo usadas aleatoriamente ou pouco relacionadas com o 

conteúdo do texto, podendo aqui existir uma analogia com os bancos de imagem que são 

usados hoje em dia algumas publicações. Esta prática predominou no século XVIII, 

principalmente, com a intenção de se poupar algum dinheiro e muitas gravuras de 

diferentes formas e tamanhos, já usadas com outros textos, mas que poderiam ter várias 

interpretações, acabavam por ser reutilizadas em contextos diferenciados daqueles de sua 

concepção original.  

 Curiosamente, e apesar dos avanços técnicos na área da impressão, no século XIX, 

houve um retorno – não um retrocesso - à gravação sobre madeira, mas, neste novo 

momento, com um resultado muito mais apurado. O artista inglês, Thomas Bewick (1753-

1828), repensou a técnica e principalmente os materiais utilizados na xilogravura, que até 

então era encarada como um método barato e rudimentar.  

 Ele desenvolveu uma técnica diferente de gravar a madeira que lhe permitiu cortar 

madeiras mais duras, fazendo com que conseguisse obter uma maior gama de texturas, 

tonalidades e um maior detalhe na impressão em pequena escala. Bewick também 

introduziu o conceito das linhas brancas sobre fundo preto. Este processo continua, hoje 

em dia, a ser utilizado nas ilustrações para livros. Os primeiros trabalhos deste artista 

inglês surgiram comercialmente ainda na última metade do século XVIII, quase 

simultaneamente com os de outra personalidade da história da ilustração, o seu conterrâneo 

William Blake (1757-1827), poeta, pintor e impressor inglês. A contribuição de Blake foi 

salutar, pois ainda hoje é considerado o primeiro artista a explorar verdadeiramente a 

integração de texto e imagem numa página. Os seus livros para crianças, Songs of 

Innocence e Songs of Experience , foram escritos e ilustrados à mão com uma de maneira 

em que detalhes e minúcias aparecem em cada página. 

 No período anterior ao século XVIII, livros que não fossem de temática religiosa ou 

educativa não eram produzidos para crianças. Estes eram, até o momento, os textos que 
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rondavam o mundo das letras e imagens infantis. As crianças liam os livros dos adultos, 

que eram considerados adequados para eles e, normalmente, com o propósito de 

aprenderem, de se instruírem, raramente esta leitura era simplesmente para se para 

entretenimento infantil. Trazendo considerações da produção literária neste período em 

língua portuguesa, tínhamos em Portugal, no ano de 1772, o momento em que foi 

institucionalizado o ensino para os rapazes. Com isso, foram abertas no país, cerca de 

quinhentas escolas, fazendo aparecer de maneira esporádica os primeiros títulos infantis. 

Mas o teor dos textos ainda não trabalhava o lúdico, ou a ficção. Ainda imperava temas 

como aprendizagem de leitura, de moral e bons costumes.  

 A estética ainda era a romântica – a que estava sendo vivenciada naquele momento 

no país. Somente no início do século XIX, com as ideias da Revolução Francesa 

extrapolando os limites do território francês, começou a adentrar em Portugal – e em 

outros países europeus - algumas das ideias progressistas difundidas pelo movimento, 

fazendo surgir os primeiros livros ilustrados para crianças. Um exemplo são os livros e 

ilustrações do francês Gustave Doré (1832-1883). 

 Foi o século XIX, inclusive que trouxe finalmente um período fértil para as 

ilustrações de livros infantis. Isto se deu principalmente porque foi neste período que 

estabelecido de forma concreta e prática a ideia de infância como sendo um período 

distinto do de adulto e que este momento temporal deveria ser aproveitado e vivido. 

Contribuiu também para este maior florescimento e consolidação das gravuras dos livros 

para crianças, como já destacado brevemente aqui, a litografia.  

 Criado pelo tcheco Aloysius Senefelder (1771-1834), esta técnica de impressão 

utilizava uma pedra calcária e era baseada no princípio da repulsão entre a água e o óleo. 

Foi este método que acabou propiciando o surgimento de livros impressos a cores de 

maneira massiva, já que anteriormente isto só era viável se cada ilustração fosse colorida 

individualmente e à mão.  

 Este período trouxe uma prática comercial e de leitura que em muito se assemelha 

com o período que estamos vivenciando nesta segunda década do século XXI, 300 anos 

depois: começou a ser cada vez mais notório que as ilustrações de boa qualidade ajudavam 

a vender livros (o suporte das imagens) e os livros para crianças ou “livros de brincar” – 

Alice for the iPad, se pensarmos em um livro que ilustra atualmente esta expressão - como 

eram conhecidos, multiplicaram-se de forma exponencial no cotidiano dos letrados ou 

daqueles que tomavam o primeiro contato com os livros. Ainda assim, as ilustrações 
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monocromáticas, a preto e branco, permaneceram como principal forma de retratação 

imagética dos textos.  

 Artistas como os ingleses H. K. Browne (1815-1882), mais conhecido como Phiz, e 

George Cruikshank (1792-1878) foram ganhando notoriedade, principalmente quando 

tiveram seus trabalhos associados aos textos Charles Dickens. Cruikshank pode ser citado 

como exemplo de ilustrador em que as imagens contidas nas páginas ajudavam tanto nas 

vendas quanto a assinatura do autor dos textos. Ele ficou famoso pelas ilustrações dos 

contos dos irmãos Grimm.  

 O impressor Edmund Evans (1826-1905) também foi uma personalidade-chave na 

Inglaterra, quando se elenca a melhoria de métodos de impressão e produção, já que por 

tabela ajudou a valorizar o trabalho de artistas tais como Walter Crane (1845- 1915), Kate 

Greenaway (1846-1901) e Randolph Caldecott (1846-86). Durante a década de 1850, 

Evans foi realizando experiências com pigmentos que lhe permitiu simplificar o todo o 

processo de impressão: utilizou-se de três tintas à base de óleo para reproduzir efeitos que, 

normalmente, precisariam ter de quatro a vinte cores ao serem impressos da forma comum. 

Apesar da breve biografia de apenas quarenta anos, Randolph Caldecott, auxiliado pelas 

experiências com o jogo de pigmentos de Evans, tem um papel fundamental na evolução 

do livro para crianças, pois seu trabalho deu a real dimensão do termo “colorido” sendo 

salutar referi-lo neste apanhado histórico.  

 Este ilustrador transformou a maneira de encarar o livro para crianças durante a era 

vitoriana. Ele é frequentemente descrito nos estudos sobre imagem e ilustração como 

sendo o pai do Picture Book (álbum ilustrado). Mesmo já citando anteriormente William 

Blake como um primeiro ilustrador que pensava um diálogo real e mais íntimo entre texto 

e ilustrações, inclusive habitando a mesma página, pode-se afirmar através de vários 

estudos já realizados que a ilustração, antes de Caldecott, geralmente repetia a história do 

texto.  

 Aos poucos, aconteceram alterações e outra perspectiva de diálogo entre texto e 

imagem começou a surgir: o sentido do livro só existia quando as duas formas de narrativa 

interagiam, criando uma unidade.  Para estudiosos do design de livros infantis como Luís 

Camargo (1998) e Sophia Van de Linden (2011), o trabalho de Caldecott rima de forma 

perfeita palavras e imagens.  A influência de Caldecott, Crane e Greenaway associada às 

experiências com cores e impressão de Edmund Evans espalharam-se por outros países e 
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atravessaram o Atlântico, chegando às terras americanas onde as ilustrações ainda estavam 

em um momento embrionários. 

 Nos Estados Unidos, o professor e ilustrador americano Howard Pyle (1853-1911) 

criou movimento de artistas denominados como “Brandywine School”- tomados sempre 

como referência de competência técnica por quem queria enveredar pelo universo das 

imagens para livros infantis. Alunos e posteriormente colegas de profissão de Pyle como 

N. C. Wyeth, Jessie Wilcox Smith e Maxfield Parrish, todos eles americanos e que, mais 

tarde, se tornaram, também eles, figuras importantes neste campo foram outros integrantes 

do movimento na América. 

 Voltando-se novamente para um dos berços da ilustração de títulos infantis, a Grã-

Bretanha viu surgir na primeira metade do século XIX dois expoentes do universo das 

ilustrações. O primeiro foi Edward Lear (1812-1888), cujo “Book of Nonsense”, trazia já 

em sua produção uma característica que não era regular à época: texto e as ilustrações 

foram trabalho por uma única pessoa. Assim como o já citado William Blake, Lear era 

pintor de paisagens e de pássaros de ofício, mas os seus poemas e desenhos exuberantes e 

detalhistas, principalmente aqueles que acompanham os textos do livro “Book of 

Nonsense”, em nada se relacionam com sua produção artística “oficial”.  

 O segundo expoente inglês que, ao produzir neste período, ganhou notoriedade 

mundial – inclusive na atualidade – com seu trabalho de ilustrador foi Sir John Tenniel 

(1820-1914), cujos desenhos apesar de ilustrarem muitas dezenas de obras serão sempre 

associados  com Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. Destaco aqui que tanto 

John Tenniel e sua obra, quanto o trabalho de Lewis Carroll serão detalhados e analisados 

de maneira mais aprofundada em capítulo posterior dedicado ao trabalho dos mesmos. 

 O livro Alice no País das Maravilhas teve sua primeira edição impressa em 1865, 

na época em que começava a surgir a impressão a cores, inaugurando o que os 

historiadores chamaram de "era dourada" do livro ilustrado na Grã-Bretanha e América. 

Posterior a Tenniel, outra dezena de artistas ainda no século de XIX tentou  ilustrar Alice, 

mas um dos primeiros e melhores foi o inglês Arthur Rackham (1867-1939). O trabalho de 

Rackman aconteceu quando já haviam se passado 42 anos do original, que, com a evolução 

das técnicas de impressão, combinou na perfeição linhas e cores suaves com subtileza, 

tendo sido o resultado final considerado, por muitos especialistas, tão emblemático quanto 

as ilustrações originais. Ainda assim, a visão preta e branca de Tenniel para as personagens 

e cenários pensados por Carroll continua a ser atemporal e dificilmente será ultrapassada. 
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O livro em si vivencia um momento de questionamento de sua própria identidade como 

suporte para as ilustrações, mas aqui estamos em meados do século XXI novamente 

retomando a obra de Tenniel de 1865, agora habitando o mundo digital dos tablets.  

 Avançando para o pós anos 60 do século XIX, surgiram muitos dos clássicos da 

literatura infantil inglesa, incluindo o já referido Alice no País das Maravilhas (1865) de 

Lewis Carroll, As Mulherzinhas (1868-69) de Louisa May Alcott, A Ilha do Tesouro 

(1883) de Robert Louis Stevenson, As Aventuras de Huckleberry Finn (1884) de Mark 

Twain e O Livro da Selva (1894) de Rudyard Kipling, fazendo todos eles parte da infância 

de muitas crianças, independente do país ou língua do texto original, criando através das 

imagens uma memória literária coletiva, que transcendeu a língua.  

 Neste período também ganharam força editorial os “Picture books” (relembrando 

aqui o inglês Randolph Caldecott como primeira referência deste segmento), nos quais as 

ilustrações e, consequentemente, a visão do artista, eram, pelo menos, tão importantes 

quanto o texto. Os ilustradores deixaram de ser anônimos e foram sendo ajudados por 

todos os avanços técnicos na impressão bem como por um mercado de livros em 

crescimento.  

 O aparecimento de um novo método de impressão – diminui a impressão 

cromolitográfica e consolida-se o processo de quatro cores – nos primeiros anos do século 

XX trouxe a resolução de uma grande gama de problemas que os ilustradores tinham entre 

pensar sua obra e transpô-las para a materialidade do livro. Um dos principais, e que foi 

resolvido com a técnica de aquarela propiciada pelo processo de quatro cores, era as 

passagens tênues de tons entre as colorações do que estava sendo ilustrado.  

 Nesta altura, surgiram nomes como Arthur Rackam, já referido atrás pelas suas 

ilustrações de Alice no País das Maravilhas de Lewis Carroll, o francês Edmund Dulac 

(1882-1953) e a inglesa Beatrix Potter (1866-1943) que dominaram e souberam tirar 

proveito ao máximo das várias possibilidades que a impressão a quatro cores lhes oferecia. 

Beatrix Potter, escritora e ilustradora, é também um nome que não podemos deixar de 

considerar ao priorizar alguns “artistas-fonte” na história da ilustração para crianças, tendo 

ficado famosa com O coelho Pedro, em 1902; livro este que está traduzido em dezessete 

idiomas, incluso aí o latim e a linguagem Braille. 

 Observa-se até meados do século XX que as ilustrações europeias, principalmente 

as inglesas tinham supremacia no meio editorial da literatura infantil. Mas com o avançar 

dos anos, os americanos também começaram a imprimir os seus traços de forma mais 
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firme neste cenário. Muitos artistas, com diferentes expressões e diversas origens culturais, 

começaram a emigrar para os Estados Unidos da América O livro “Make Way for 

Ducklings”, do americano Robert McCloskey (1914-2003), ganhou o Prêmio Caldecott
12

, 

em 1942, e é ainda muito popular no circuito editorial atualmente. Ludwig Bemelmans 

(1898-1962) foi da Áustria para os EUA em 1914, e ficou bastante conhecido pelas suas 

ilustrações e texto de Madeline
13 

– consideradas por especialistas pouco infantilizadas para 

o público a que se destinava originalmente. Antonio Frasconi (1919-), outro nome de 

referência, também emigrou para os EUA, vindo do Uruguai, em 1945. Passados dez anos 

de sua chegada em terras americanas, editou o livro “See and Say”, ilustrado, em gravura, 

trazendo uma inovação para a época de seu lançamento: o livro, que contém quatro 

línguas, inglês, francês, espanhol e italiano, tem, para cada palavra, uma imagem 

correspondente.  

 É, portanto, um auxiliar visual na aprendizagem da leitura. Frasconi também ficou 

reconhecido por ser um mestre da xilogravura. A americana Barbara Cooney (1917-2000), 

trouxe como contribuição uma forte linguagem conotada com a arte popular para seus 

traços. Ela viveu até os noventa anos e ilustrou livros para crianças durante décadas. 

Apesar de recorrer a várias técnicas, as mais usuais eram caneta e tinta, acrílico e pastel. 

Em 1959, como reconhecimento da qualidade das suas ilustrações no livro “Chanticleer 

and the Fox”, recebeu o Prêmio Caldecott.  

 Apesar da consolidação e evidência de nomes vindos da América e da Europa 

Ocidental no campo das ilustrações de livros infantis, o Leste Europeu também ofereceu 

artistas de destaque neste segmento literário. Optamos por deixar como contribuição de 

referência desta região, os livros para crianças do artista russo El Lissitzky (1890-1941), 

construídos de acordo com a sua linguagem construtivista, são extraordinários e 

verdadeiros objetos de arte.  

 Nos anos 1950 e 1960 houve um grande desenvolvimento na ilustração, tornando-

se esta expressiva e pictórica. Isto aconteceu, principalmente, porque as técnicas de 

impressão também evoluíram, permitindo um maior detalhe e uso da cor. Abriram-se 
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 Medalha atribuída desde 1938, anualmente, pela Association for Library Service to Children, pertencente à 

American Library Association, ao melhor álbum ilustrado. 
13

 Coleção de livros para crianças que tinham como protagonista uma menina chamada Madeline; a ação 

decorria em França nos anos 30. Esta série teve tanto sucesso que foi adaptada para diversos desenhos 

animados e até para o cinema, em 1998. E os traços da ilustração original foram considerados na concepção 

visual das ilustrações. Apenas a título de curiosidade, ainda em 2013 algumas emissoras de televisão 

brasileiras exibem as aventuras de Madeline, a saber: Canal Futura, TV Cultura e TV Brasil. 
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novos horizontes e o livro para crianças começou a ser visto como um objeto de arte. Tanto 

os trabalhos de Brian Wildsmith (1930-) e Charles Keeping (1924- 1988), podem ser 

apontados como referência de inovação e inspiração para outros artistas neste período.  

Ambos, segundo pesquisadores, souberam tirar o maior partido do uso da cor, e das novas 

técnicas de impressão, conseguindo com isso criar ambientes “de festa” sempre muito 

alegres. Wildsmith, em 1962, com o livro “ABC” recebeu o prêmio Kate Greenaway
14

.  

 Já Charles Keeping recebeu estes mesmo prêmio em dois momentos distintos de 

sua longa carreira como ilustrador: em 1967 e 1981, com os livros “Charley, Charlotte and 

the Golden Canary” e “The Highwayman”, respectivamente. É também durante as décadas 

de cinquenta e sessenta, do século XX, que começam a fazer sucesso as colagens de Eric 

Carle (1929-). Elas trouxeram em suam composição cores vibrantes e foram consideradas à 

época uma revolução no campo da ilustração.  

 O termo “revolução”, associado à técnica de Carle, é colocado porque, diferente de 

todos os ilustradores de destaque naquele período, ele recorreu a papéis pintados à mão, 

que depois cortava e recortava, para construir as suas coloridas imagens. Um exemplo de 

seu método está no clássico infantil que já caminha para os 50 anos de sua edição original, 

“A lagartinha muito comilona”.  

 Ainda destacando produções no cenário da produção de imagens para a literatura 

infantil desta época, vários artistas, independente de sua nacionalidade tomam contato e 

passam a sofrer forte influência do que estava sendo produzido nas editoras inglesas: desde 

a Pop Art
15

, passando pela Optical Art
16

 e somado a estas duas vertentes, tendências 

psicodélicas do grafismo que já tomavam cartazes publicitários e capas de discos. 

Chegando aos anos 1970, as Escolas de Belas Artes, influenciadas pelos avanços 

tecnológicos que propiciaram um avanço exponencial de técnicas de produção de imagem, 

começaram a criar departamentos de Design, o que influenciou, dentre outras áreas, a de 

ilustração – ainda que esta não fosse considerada objeto de estudo, a 
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 Prêmio oferecido a livros editados na Inglaterra, que busca homenagear ilustradores que oferecem alguma 

inovação artística ou técnica ao mercado editorial infantil. 
15

 Pop art (ou Arte pop) é um movimento artístico surgido na década de 50 na Inglaterra mas que alcançou 

sua maturidade na década de 60 em Nova York. O nome desta escola estético-artística coube ao crítico 

britânico Lawrence Alloway (1926 - 1990).  
16

 Opitical art é um termo usado para descrever a arte que explora a falibilidade do olho e pelo uso de ilusões 

ópticas. A expressão "op-art" vem do inglês (optical art) e significa “arte óptica”. Defendia para arte "menos 

expressão e mais visualização". Apesar do rigor com que é construída, simboliza um mundo mutável e 

instável, que não se mantém nunca o mesmo. 

 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Art%C3%ADstico&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Olho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ilus%C3%A3o_%C3%B3ptica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ilus%C3%A3o_%C3%B3ptica
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mancha gráfica começa a ganhar importância em relação à página, articulando texto e 

imagem como um todo coerente, muito mais apelativo visualmente e refletindo a 

criatividade e a identidade do designer/ilustrador.  Os novos processos de impressão em 

“quadricromia” (as três cores primárias mais o preto), aliados ao conhecimento da teoria da 

cor – processo que explicado de maneira simplória remete a adição e subtração de cores no 

processo de composição de imagens - permitem uma impressão extremamente fiel bastante 

próxima do original. As editoras começam a testar a edição de livros em tamanhos 

variados, explorando texturas, materiais e aparência. O cenário político mundo a fora 

formado pelo binômio “democracia x censura” também começa a ter seus reflexos no, 

teoricamente, distante “mundo infantil da literatura”.  Temáticas marcantes do século XX 

começam a permear o trabalho dos ilustradores. Passa-se a tratar temas tão distintos como 

as diferenças raciais, a pressão policial e do Estado, a amizade, a solidão e as relações com 

a natureza. São justamente estas possibilidades de imagem e texto, impregnando a 

literatura infantil que faz com que comece existir um novo entendimento acerca do livro 

para crianças. Este deixa de ser meramente um objeto de letramento para forjar-se como 

objeto que irá a educar socialmente, sensibilizar, fazer sonhar, brincar e ajudar a crescer. 

Passou a ser, portanto um alicerce do crescimento para a fase adulta e um dos primeiros 

objetos de acesso à cultura e à arte, sendo que a própria ilustração passou também a ter 

muito mais importância como manifestação artística.  

 O americano Ezra Jack Keats (1916-1983) pode ser tomado como exemplo do que 

acabamos de expor. Ele idealizou obras infantis com temas urbanos a respeito dos anos 

sessenta e início de setenta. Suas ilustrações são reconhecidas também por trazerem dois 

estilos distintos em relação a técnica: no primeiro, recorre a utilização de colagens com 

texturas fortemente gráficas e com formas bastante simples e, no segundo, utiliza acrílico 

optando sempre por contrastes muito fortes e destacados. O livro mais conhecido do autor 

é “Snowy Day”, editado pela primeira vez no ano de 1962, recebendo no ano seguinte a 

medalha Caldecott. Cita-se aqui este livro, por ser uma das primeiras obras de literatura 

voltadas para o público infantil ocidental que possui, como protagonista da história, uma 

criança muito pequena, negra. E neste aspecto, Keats foi pioneiro, tanto no uso de 

personagens bastante infantis, como na introdução do tópico do multiculturalismo, na 

ilustração para a infância. 

 Outra figura muito importante do panorama da ilustração do século XX é o 

americano Maurice Sendak (1928-). O seu trabalho, pode-se afirmar, estabeleceu novos 
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padrões em todos os sentidos. Maurice Sendak é considerado por muitos um autêntico 

herói cultural, por ter dado vida às fantasias de milhões de crianças – muitos creditam um 

diálogo entre seu herói infantil e a Alice de Carroll. Já recebeu incontáveis prêmios 

vinculados ao seu trabalho, seja com texto ou com ilustração, sendo o de maior destaque o 

Prêmio Andersen, considerado o “Nobel de literatura infantil”. O seu livro mais conhecido, 

composto por ilustrações de monstros grotescos, é Where the Wild Things Are,  de 1963. 

Este, segundo Ana Margarida Ramos (2009, s.p.),  

 

Trata-se (…) de uma obra intemporal (…). A narrativa verbal é habilmente 

completada pela visual, que atua em sintonia com ela, criando sugestivos efeitos 

visuais. (…) A componente visual revela-se, como é habitual no gênero do 

álbum narrativo, fundamental para a leitura do livro e surge, muitas vezes, como 

único discurso presente nas páginas, uma vez que o texto se suspende. São as 

imagens que sublinham a circularidade da narrativa, assim como recriam com 

inigualável mestria a transformação operada no crescimento gradual da fantasia, 

propondo ao leitor a perspectiva do protagonista que, afinal, nunca saiu do seu 

quarto e imaginou toda a aventura
17

. 

 

 Segundo Lawrence Zeegen (2009), na área da ilustração de livros infantis, várias 

épocas reivindicam para si o título de “idade de ouro”. Dada a variante e qualidade das 

ilustrações que tomam o mercado mundial de literatura atualmente, parece fazer com que a 

época que vivemos se encaixe, se não na perfeição desta designação, mas com uma 

alcunha de direito: a idade de ouro das revoluções tecnológica das ilustrações. Apesar de, 

neste momento, ainda não usufruirmos de um grande distanciamento temporal. Dessa 

maneira, ao aportamos nosso apanhado histórico no final do século XX, torna-se 

extremamente difícil, dada a extraordinária conjuntura de excelência artística que podemos 

ver no panorama da ilustração de livros para crianças, decidir quais são os nomes de 

referência.  

 Principalmente porque o design de comunicação enquanto ilustração começa a 

tornar-se ainda mais impregnado e influenciado pelo que as ferramentas tecnológicas têm a 

oferecer como contribuição à arte de ilustrar. Parece mesmo improvável que em estudo 

vindouros, estas primeiras décadas do século XXI possam ser lembradas como tendo sido 

dominadas por um estilo em particular. Mas provavelmente serão consideradas o período 

em que as possibilidades digitais, os novos suportes de leitura - que fizeram as ilustrações 

                                                           
17 Ramos, Ana Margarida (2009). Onde Vivem os Monstros. Disponível em <http://casadaleitura.org>, 

acessado em 26 de maio de 2013. 
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migrarem do papel para as telas e para a ambiência virtual - influenciaram de forma 

definitiva as várias maneiras de pensar e produzir as imagens que dialogam com os textos 

infantis. Uma época onde nomes tão distintos como J. Otto Seibold, Lane Smith, Květa 

Pacovská e Gennadi Spirin podem coexistir de forma tão pacífica sugere, realmente, um 

cenário demasiado alargado para ser ousarmos uma catalogação neste momento. As 

crianças nunca possuíram, tal como o que existe agora, esta diversidade e riqueza de 

imagens, através das quais têm a capacidade de adentrar o mundo das histórias infantis e 

mesmo o de outras portas para o conhecimento técnico e educacional. Os avanços 

tecnológicos e a expansão dos meios de comunicação fazem com que o público infantil 

esteja (como nunca esteve antes e de maneira tão constante) exposto ao universo das 

imagens.  

 E, talvez por uma percepção desta tendência, os artistas interessam-se cada vez 

mais pelos livros de potencial recepção infantil como um meio criativo de expressão, mas 

sempre dialogando com as possibilidades tecnológicas que estão adentrando o mercado. 

Pode-se diagnosticar que há no momento uma crescente conscientização das variantes 

criativas para as quais os novos suportes de leitura estão apontando - principalmente, para 

aqueles cujo trabalho incide na sequência, narrativa, design e comunicação.  

 Ainda que seja difícil nomear artistas, deixaremos aqui algumas referências de 

nomes que são, por si só, considerados influências contemporâneas. A tcheca Květa 

Pacovská (1928-) é uma ilustradora considerada bastante influente na atualidade. Suas 

obras infantis são apenas uma parte da sua produção global como artista. Estudou arte na 

Academia de Belas Artes de Praga, durante os anos cinquenta, e o seu trabalho demonstra 

a mesma profundidade e intensidade independentemente de se apresentar sob a forma de 

um livro ou de uma instalação para ser exposta numa galeria.  

 Seu diferencial no que compete à literatura para crianças é que seus títulos trazem 

ilustrações que são um convite ao contato físico, sensorial, tátil, seja pelas texturas, seja 

pelas dobragens pelas quais são, quase sempre, compostas. Outro artista, também 

tchecoslovaco, que emigrou para os EUA, foi Peter Sis (1949-). Ele chegou a terras 

americanas no início dos anos 80 e seu trabalho de estilo “pontilhista” – estrutura do 

desenho a partir de pontos - foi considerado tão original, quando aplicado na ilustração 

para crianças, que lhe valeu alguns prêmios de reconhecimento.  

 David Wiesner (1956-), natural dos Estados Unidos, também começou a sobressair 

nos anos oitenta e, ainda hoje, continua a produzir livros muitas vezes premiados. É 
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principalmente conhecido pelas suas ilustrações que constroem narrativas inteiras sem 

nunca recorrer ao uso de palavras.  

 É inevitável não nos referirmos a J. Otto Seibold (1960-), outro artista americano. 

As suas ilustrações, não sendo só destinadas a crianças, e podendo mesmo ser comparadas 

a técnica do “grafith” tanto ao nível formal como ao nível de técnica, são 

extraordinariamente cômicas e muito inventivas e por esse motivo, e por ter sido o 

primeiro a desenvolver ilustrações inteiramente feitas de forma digital, o seu trabalho tem 

sido extremamente copiado. Outro nome importante que desponta na atualidade é o do 

americano Lane Smith (1959-).  

 Ele combina a criação de livros para crianças, com ilustrações bastante dinâmicas, 

inspiradas em narrativa cinematográfica. A técnica que este ilustrador criou — cobrir a 

pintura a óleo com verniz em spray para tinta acrílica e à medida que vai secando faz 

aparecer bolhas, criando textura, totalmente criada por acidente — tem sido gradualmente 

substituída pelo computador, que lhe permite ir acrescentando camadas em cima das 

ilustrações, organizando as texturas de forma mais flexível. 

 A ilustradora austríaca Lisbeth Zwerger (1954-), é  uma das ilustradoras, viva, mais 

premiada e reconhecida (recebeu o Prêmio Hans Christian Andersen em 1990), tendo 

ilustrado, por exemplo, João e Maria, O mágico de Oz, O Quebra-Nozes e uma edição de 

Alice no Pais das Maravilhas.  

 Somados a estes nomes e para enriquecer e apontar estilos que estão tomando as 

ilustrações de livros infantis citamos Babette Cole (1949-), Max Velthuijs (1923-2005) e 

David McKee (1935-), a título exemplificativo e que foram corriqueiramente citados em 

textos sobre história da ilustração contemporânea. Outro nome de destaque é o de Quentin 

Blake (1932-), artista inglês que ilustrou mais de 300 livros. Os temas abordados variam 

entre o surreal, o fantástico e o puramente lírico. O seu trabalho tem criado uma maior 

sensibilização em volta da disciplina da ilustração e do seu reconhecimento enquanto arte 

maior.  

 Sara Fanelli (1969-), ilustradora italiana, é outro dos nomes que não poderíamos 

deixar de parte, nesta breve panorâmica histórica da ilustração de livros para crianças. Esta 

artista procura imprimir nos seus traços uma aura realmente infantil - como se os desenhos 

tivessem realmente partido das mãos e pensamentos de uma criança que não soubesse lidar 

bem com os instrumentos e técnicas de arte que tinha a sua volta – mas utilizando formas e 

cores estilizadas, combinadas a um sentido de design apurado e sofisticado. Livros como 
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os de Sara Fanelli, são considerados por alguns estudiosos como direcionados a um público 

mais velho, estando, portanto, para além do entendimento das crianças. Porém, a história 

tem-nos dito que, muitas coisas que em determinada altura são consideradas radicais ou 

que quebram as regras instituídas, rapidamente se tornam de uso corrente e alvo de 

imitações. Alice for the iPad, enquanto inovação da ilustração em livros, foi pensado para 

um público que teria contato com o suporte, independente da idade -  utilizando-se de 

ilustrações que foram pensadas apenas para o público infantil, há mais de cento e cinquenta 

anos atrás.  

 Em muitas partes da Europa, os livros para crianças são criados e ilustrados 

assumindo que as crianças exigem uma satisfação das imagens maior do que a puramente 

emocional. É de notar o trabalho gráfico, particularmente interessante, que tem aparecido 

proveniente, não só no Brasil, mas também de Espanha, França e Alemanha. Os países da 

Europa de Leste, nomeadamente a Polônia, continuam a ter uma tradição muito rica em 

design de livros para crianças, e os países Escandinavos mantêm uma abordagem peculiar 

tanto ao conteúdo como à ilustração.  

 Na Dinamarca, por exemplo, não é incomum aparecerem livros para crianças que 

abordam temas profundos ou considerados distantes do universo infantil como morte e o 

sexo, porém sempre ilustrada de forma sensível e original. A criatividade vai-se renovando 

e as influências transculturais vão sendo mais comuns – outra influência dos avanços 

tecnológicos - daí que a percepção do que é adequado visualmente para uma criança 

continuará a ser alvo de discussão e não será objetivo de nosso estudo. 

 O design pensado para os livros infantis na atualidade, dentre eles o segmento de 

ebooks, apesar de estar rodeado de inovação e de formas cada vez mais inventivas de 

integrar texto ou imagem, ainda incorpora muitas influências e a riqueza dos 

conhecimentos tradicionais. A ilustração já não vive unicamente para servir o texto é, 

agora, um meio de contacto da criança com as artes plásticas, com objetos midiáticos, 

como novas formas de apreensão do ambiente ao seu redor.  

 Ultimamente constroem-se, imagens em movimento e em situações que fundem o 

texto ouvido com o lido. Estas novas possibilidades surgem pelo aparecimento de uma 

série de tecnologias. Como referimos, a impressão a 4 cores, assim como o uso do 

computador para a realização concepção de imagens – agora com movimento, interação e 

dinamismo -  provocaram uma expansão da identidade do que seria a própria ilustração. E 
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a ilustração, hoje, por viver de matérias e técnicas tão diversas e, muitas vezes, até bastante 

estranhas, merece nossa atenção como objeto de estudo e manifestação comunicacional.  
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CAPÍTULO II 

O DESIGN DE COMUNICAÇÃO 

 

2.1 Conceitos, ambiência e paradigmas 

  

 Entre os usos, práticas, saberes e profissões que muito têm sentido o impacto da 

migração do texto para o ambiente digital, conta-se seguramente o design. O designer, 

“surfando” nesta onda de transformações, tem visto as suas ferramentas, processos, 

metodologias e objetos de trabalho efetuar rapidamente esta passagem. Sem ter como 

interromper o fluxo de transformação, este é obrigado a adaptar-se aos novos usos e 

práticas, sob pena de também ele ver o seu estatuto lhe ser tomado. 

 Mas esta passagem não acontece de forma tranquila. Profissionais, teóricos, in-

vestigadores e estudantes de design sofrem as consequências da instabilidade de um meio, 

que a cada dia parece abarcar uma novidade.  

 

Dependente de bases e princípios pouco definidos e comprovados, este parece 

oscilar ao sabor dos entusiasmos associados aos frequentes avanços tecnológicos. 

O que a tela possibilita vai também ramificando como o design pode atuar. 

Muitos começam então a voltar-se para o passado, procurando nas diferentes cor-

rentes acadêmicas, escolas do design e documentos teóricos, a fundamentação 

que lhes permita questionar o novo meio, firmado em princípios 

comunicacionais e visuais seguros, comprovados pelo uso e pelo tempo. Todos 

parecem concordar no mesmo argumento: o de que o pensamento em design 

deve prescindir a qualquer processo criativo  (BONSIEPE, 1997, p. 33). 

  

 Esta necessidade apontada pelo autor torna-se clara assim que nos debruçamos 

numa análise da Web e a forma como em décadas recentes o design tem sido praticado 

neste meio. De acordo com Hayles (2009), o design tem sido aplicado à Web, como se de 

um adereço se tratasse, ou ainda um wallpaper. Puro decorativismo ou maquiagem 

aplicados à posteriori (HAYLES, 200, p. 57).  

 A Web, marcada por uma estética fortemente comercial a partir dos anos 90, 

enfrentou inicialmente um grande desinteresse e afastamento do design e dos designers que 
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não mostraram grande apreço pelo novo meio. Esta será provavelmente a principal razão, 

identificada pela autora para o que ela chama de “atual estado da arte” da Internet. Para os 

designers gráficos, habituados a trabalhar para impressão, fazendo uso de ferramentas que 

permitiam total controle sobre os resultados, não foi fácil aceitar as transformações trazidas 

pelos ambientes digitais, onde a flexibilidade dos layouts era inicialmente bastante limitada 

e os sistemas baseados em linguagens de programação encriptadas e distantes da sua 

realidade de trabalho e mais próxima da linguagem de programadores de computação 

gráfica, aponta José Afonso Furtado (2006).  

 O autor destaca ainda outra causa para este afastamento inicial: o fato dos Web 

browsers permitirem uma visualização dos conteúdos na tela, que pode ser em grande 

medida controlada pelos utilizadores. Esta funcionalidade contradiz de forma radical uma 

das teorias pilar do design, “a de que um projeto finalizado de design é uma solução 

definitiva e fechada“ (MUNARI, 2011, p. 41).   

 Ao contrário da tecnologia do códex, que é comum a todos os livros impressos, as 

páginas de um ebook não só podem ser produzidas em diferentes programas, como podem 

ser acessadas e visualizadas através de tecnologias diferentes. Isto significa alterações 

constantes que obrigam à revisão e atualização dos projetos, que devem adaptar-se a 

diferentes suportes e formatos, ganhando múltiplas formas de existência.  

 As ilustrações de um titulo infantil, por exemplo, agora podem ser acessadas 

através de computadores, smartphones ou um dos muitos modelos de tablets existentes no 

mercado, cada um com um diferente formato e resolução de tela. Isto tem implicações 

profundas, como iremos ver, não apenas ao nível dos layouts, que devem agora ser 

adaptados a cada formato diferente de tela, como ao nível da tecnologia ou linguagem de 

programação que define em que tecnologias ou mídia pode o documento ser exibido e lido. 

Os conteúdos ganham vida em livros e revistas impressos, mas também em computadores 

e todo o tipo de dispositivos móveis existentes no mercado, o que significa diferentes 

regras e modelos para os mesmos conteúdos (FURTADO, 2006, p. 23). 

 Se compararmos esta situação com a realidade do livro impresso, iremos perceber 

que esta se encontra num extremo oposto. Os modelos e bases de apreciação dos livros 

tradicionais mantiveram-se praticamente inalterados durante os quase três séculos que se 

seguiram à invenção da impressão mecânica (FARBIARZ, 2010, p. 59). Assim, abraçados 

com aquilo que parece ser um novo paradigma do design, muitos começam a voltar-se para 
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disciplinas como a história e a teoria, salientando a relevância e necessidade de escrever 

uma história do design gráfico atualizada que venha a abarcar o contexto atual. 

 Esta é mais do que nunca considerada essencial à educação das gerações de 

designers que virão substituir aqueles atualmente a trabalhar para o meio impresso e ao 

aperfeiçoamento dos novos princípios e valores desta prática.  

 Embora a explosão das mídias digitais tenha ocorrido há já mais de duas décadas, o 

meio parece-nos ainda bastante instável. Mas certo é que mesmo que estes nos pareçam 

ainda novidades, alteraram já irreversivelmente, no seu curto tempo de existência, as ideias 

e noções associadas à prática do design.  

 

E quanto mais os meios digitais e as novas tecnologias põem em causa as bases 

da prática do design, mais importante se torna que os designers disponham de 

alicerces sustentados, de argumentos fortes que apoiem a sua prática. E estes 

deverão ser obviamente fundamentados por um profundo conhecimento histórico 

e prático (HELLER, 2010, p. 38).  

 

 O design deve assim resgatar do passado, exemplos e conhecimentos que permitam 

lançar as bases do design contemporâneo, ainda reflete o  autor. 

 Mas é a teoria assim tão importante? Pergunta Gui Bonsiepe (1997), que defende 

igualmente o princípio da fundamentação histórica. A teoria, diz-nos o autor, é o que nos 

fornece as distinções necessárias ao entendimento de determinada prática ou disciplina, 

cuja experiência, por sua vez, se reflete de volta na teoria. 

 Não obstante, teoria e prática devem ser distinguidas. Ambas são diferentes e sendo 

a sua relação complexa, devemos evitar a instrumentalização de uma pela outra. Nem a 

teoria deve subordinar-se à sumarização ou descrição da prática, nem a prática deve seguir 

cegamente a teoria; pondo este princípio em prática, ele destaca  

 

Conseguiremos observar o novo meio, à luz das teorias comprovadas no passado, 

é certo, mas permitindo-nos, assim, questioná-lo, sem que o tomemos por 

garantido. Ao mesmo tempo, a prática no novo meio, partindo destas respostas 

originais, deverá traduzir-se em novas regras e princípios autênticos. Estes, 

devolvidos ao campo da teoria deverão significar a sua evolução e atualização 

(BONSIEPE, 1997, p. 41). 

 

 Janet Murray (2003) corrobora com Bonsiepe (1997) ao dizer que negligenciar as 

bases históricas do design e os seus marcos e conquistas torna-se arriscado já que este se 

reporta a um contexto de trabalho e pensamento que permanece ainda hoje uma incógnita 

para a maioria daqueles que não estão familiarizados com a disciplina.  
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 Para o atual cenário muito têm de fato contribuído as fronteiras pouco definidas que 

o design partilha com outras disciplinas. As definições abertas e pouco claras levam à sua 

aproximação a disciplinas como a arte e a arquitetura, entendendo-o, por vezes, como uma 

manifestação desta. Devemos afastar-nos de concepções deste tipo, procurando 

argumentos teóricos e filosóficos, com base nos quais possamos, ao fim de tantas décadas, 

estabelecer finalmente uma clara distinção entre ambos (BONSIEPE, 1997).  

 Um dos aspectos mais distintivos entre arte e design, segundo Bonsiepe (1997), é a 

questão das interfaces. Este termo, importado do contexto das ciências computacionais, é 

utilizado pelo autor para explicar o seu ponto de vista, segundo o qual, todo o design, de 

uma perspectiva geral e abrangente, é design de interfaces, pois implica a planificação e 

gestão da interação entre usuário e artefatos. A interface torna-se o foco central de qualquer 

atividade de design, seja daquela que se prende com o design de artefatos físicos, como o 

próprio suporte, o iPad, seja com a que se prende com produtos e artefatos semióticos, as 

ilustrações, por exemplo (BONSIEPPE, 1997). 

 O design de comunicação tem-se transformado profundamente nas últimas décadas, 

na sequência da introdução no mercado dos computadores pessoais e da popularização da 

sua utilização. Anteriormente orientado para impressão, este viu-se obrigado a migrar 

também para a Web, emprestando os seus princípios àquela que viria a constituir uma nova 

área do design — o Web design. Os seus princípios começaram a transformar-se 

rapidamente, a partir do momento em que as novas ferramentas de produção tornaram os 

designers ainda mais conscientes da mutabilidade das formas e conteúdos gerados 

digitalmente para o espaço multimédia. 

 Parece-nos então que este estado de mutação resultará numa necessidade de não de 

questionarmos  é realmente o design e qual o seu papel e responsabilidade. Nesse sentido, 

surge a necessidade de clarificar este aspecto, ou pelo menos, tentar fazê-lo, lançando 

algumas luzes sobre o seu significado, na esperança de que uma imagem mais nítida desta 

prática, das suas categorias e ensinamentos, nos ajudem não só a compreender a sua 

relevância no contexto atual, como de que forma os seus princípios podem ajudar-nos na 

difícil tarefa de projetar a informação no novo espaço digital. 

 

 

2.2 Uma possível categorização do design nos processos de comunicação  



78 

 

 
 

 

 Apreender e entender o design implica uma em um processo pelos seus meandros e 

diferentes dimensões. Tomando como ponto de partida a definição etimológica da palavra 

design e inspirada pelas diferentes análises, perspectivas e definições que designers e 

teóricos elaboraram, podemos chegar à definição de design enquanto ato de projetar. A 

palavra, adotada da língua inglesa, tem origem no latim signum, que significa signo, e 

assume duas dimensões, a de verbo — to design —, associada ao ato de agir, fazer, 

projetar, e a de substantivo, reportando-se ao resultado final da prática do design — a 

intenção, o plano, a motivação (FLUSSER, 2008, p. 57). 

 O termo incide num estrangeirismo quando utilizada cotidianamente em português, 

pois não há, na nossa língua, correspondente capaz de abarcar as duas dimensões deste 

processo destacado por Flusser (2008). Vários estudos e ensaios determinam assim o uso 

do termo original, design, quando se refere à disciplina e aos seus resultados, e o verbo 

desenhar, ilustrar, quando queremos nos referir ao ato de projetar algo seguindo a lógica do 

design. Esta distinção aqui explicitada norteia, mas não deixa de gerar algumas dúvidas e 

confusões, pois o verbo desenhar parece limitativo e enganador quando queremos que se 

entenda fazer design. 

 Dentre os objetivos que podemos chamar de primários do design, aqueles que 

marcam mais seguramente a sua essência, encontramos a promoção da boa comunicação. 

Um projeto de design compreende obrigatoriamente, à semelhança de um processo 

elementar de comunicação, a saber: um emissor, uma mensagem e um receptor. O emissor, 

neste caso o cliente, emite uma mensagem — a informação a transmitir ou o problema que 

espera resolver — para um receptor, que deverá ser o público a quem a mensagem se 

destina.  

 O designer é o mediador entre o polo emissor e o polo receptor e para que possa 

garantir uma boa mediação, que significa o sucesso da mensagem junto daqueles a quem 

esta se dirige, o designer deve analisar profundamente o problema sob todas as suas 

dimensões. Posteriormente pode, seguindo a metodologia mais adequada, encontrar a 

resposta acertada a este. Isto implica igualmente um profundo conhecimento do público a 

quem a mensagem se dirige.  

 Esta afirmação confirma seguramente a definição apresentada anteriormente, de-

fendendo o design enquanto disciplina de caráter projecionista, cujo objetivo se prende 

com a resolução de problemas concretos da sociedade em que se integra. Outro conceito 
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possível de design é trazido por Bruno Munari, por comparação e distinção da atividade 

artística. Para o autor: 

 

O designer é um projetista dotado de sentido estético, que trabalha para a 

comunidade. O seu trabalho não é pessoal, mas de grupo: ele organiza deter-

minado grupo de trabalho consoante o problema que lhe é dado resolver. O 

designer não trabalha para uma elite, ainda que hoje a produção industrial tente 

transformar o seu trabalho no de um elitista. (...) O seu objetivo, pelo contrário, é 

de tentar produzir da melhor forma possível, objetos vulgares do uso corrente 

(MUNARI, 2011, p. 30). 

 

 Através desta definição, Munari (2011) nos explana a tarefa do designer, e ao 

mesmo tempo, nos alerta para a necessidade deste manter a sua prática focada em 

problemas concretos e relevantes, afastada do elitismo que considera existir na prática do 

meio artístico, que se dirige exclusivamente às elites, ignorando as reais necessidades da 

sociedade e do público. Ainda de acordo com o autor, "o artista cria de forma fechada e 

centrada no seu ego, obras que posteriormente serão vendidas a uma elite de gostos 

duvidosos, que compra indiscriminadamente tudo aquilo que se lhe é apresentado como 

arte" (MUNARI, 2011, p. 25).  

 Idealmente e segundo uma perspectiva tradicional, o design deverá representar uma 

prática oposta a esta. A imagem do designer apresentada pelo autor é a de um profissional 

que se dirige a um público de consumidores com necessidades reais, projetando para estes 

segundo aquilo a que chama de uma “estética da lógica”, a criação de objetos segundo um 

processo que integra quer critérios funcionais, quer uma estética inerente, consequência 

das questões que se propõe solucionar. "O designer deve ser alguém que possui uma 

cultura complexa e dinâmica, alguém que coleciona experiências, cruza saberes e áreas de 

atuação, conjugando na sua prática todos os valores apreendidos" (MUNARI, 1993, p. 41).  

 Munari (1993) sublinha igualmente a já referida urgência na distinção do design da 

arte. Esta urgência prende-se com a necessidade de desfazer equívocos e ideias enraizadas 

no senso comum, que confundem ambas as disciplinas, resultando numa incorreta 

apreciação do primeiro e originando uma excessiva apreciação dos aspectos formais e 

estéticos dos objetos de design. O autor considera, no entanto, uma possível troca de 

papéis: o designer pode trabalhar como artista e/ou o artista pode trabalhar como designer. 

Neste caso, é importante que o artista siga o método de trabalho do designer, abandonando 

subjetivismos em favor de soluções objetivas e adequadas ao seu tempo e lugar. 
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Fortemente firmado nesta prática, o design foi evoluindo cada vez mais no 

sentido do comercial e do que é considerado moderno, sempre fortemente 

marcado pela ausência de consciência crítica e discussão literária, práticas 

recorrentes e bastante fomentadas em disciplinas como a arquitetura ou as artes 

visuais. Pelo contrário, as questões que se geram em torno do design são, ou 

foram até há muito pouco tempo, associadas a questões meramente visuais, 

marcadas por um certo tipo de tendências e falhas que parecem evidentes em 

praticamente todas as categorias desta disciplina (FARBIARZ, 2010, p. 26). 

 

 As categorias do design tendem a agrupar-se segundo os diferentes tipos de objetos, 

meio ou problemas de que se ocupam. Design gráfico, industrial, de produto, editorial, de 

jogos e digital, elenca-se entre algumas das categorias do design com que nos deparamos 

diariamente. Mas as divisões e separação em categorias não é de forma alguma consensual 

ou estanque, cruzando-se e variando segundo a opinião de diferentes designers e autores 

considerados nas leituras para esta dissertação.  

 Quando aproximados das novas tecnologias então estes grupamentos criam 

subconjuntos que abarcam duas ou mais subcategorias aqui explicitadas. O pesquisador da 

área, Steven Heller (2010), por exemplo, divide as diferentes categorias em cinco 

diferentes funções, sendo que considera que são as diferentes funções do design e não da 

mídia em que trabalha, o público a que se dirige, ou o tipo de projetos que desenvolve, que 

constituem o método mais eficaz de diferenciação. Estas funções são: identificar, informar, 

instruir, apresentar, promover (HELLER, 2010, p. 54). 

 A dimensão do design que nos interessa aqui aprofundar é a do design de co-

municação. Esta é bastante abrangente, englobando inicialmente todas as subáreas ou 

categorias em que a comunicação de uma mensagem é o aspecto mais importante e para o 

qual a criação de uma imagem visual é necessária. O design de comunicação pode integrar 

categorias como a construção de sinais/interfaces, o design gráfico, o design de tipografia e 

o Web design, entre outros. 

 Mas o design de comunicação confunde-se com o próprio design gráfico, parecendo 

resultar da evolução do segundo. Surgido em finais do século XIX, o design gráfico 

encontra-se bastante ligado ao pós Revolução Industrial e consequente implantação do 

sistema capitalista que esta fomentou.  Com a criação cada vez mais acelerada de novos 

produtos e bens de comodidade, foi sendo gradualmente necessário arranjar forma de 

distingui-los, de cativar o público, de torná-los uma necessidade, de vendê-los. As 
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empresas e marcas recorreram àqueles que podem ser considerados os primeiros designers: 

artistas e pintores.  

 Foram estes os profissionais requisitados para começar a ilustrar os primeiros 

cartazes e campanhas publicitárias. Exemplos desta prática, segundo Ernst Hans Gombrich 

(2012), são os famosos cartazes pintados por Alfonse Mucha ou Toulouse-Lautrec para 

anunciar eventos, espetáculos e marcas. Inicialmente autodidatas, estes foram 

desenvolvendo o método, que podemos chamar de individual; dando origem aos publici-

tários e designers gráficos especialistas em trabalhar imagem e texto, ajudando à 

consolidação de uma nova profissão no seio da sociedade. À medida que os tempos foram 

mudando e novas necessidades surgindo, desenvolveu-se e originou-se ramos mais 

específicos.  

 Heller (2010) descreve-nos o design gráfico como uma arte ou técnica bastante 

abrangente que abarca e responde a diferentes aspectos sociais, englobando em si ensina-

mentos de distintas e por vezes inesperadas disciplinas. Bonsiepe (1997) elabora também 

uma definição possível de design gráfico enquanto atividade, atribuindo-lhe a importante 

responsabilidade de organizar e simplificar a comunicação humana: Graphic design para o 

autor é uma atividade que organiza a comunicação visual na sociedade. Mas isto consiste 

apenas numa confirmação daquilo que tem vindo a ser aqui apresentado e defendido. A 

novidade e detalhe onde pode cair uma possível diferenciação será no fato do design 

gráfico, ao contrário das outras categorias do design, se materializar normalmente em 

suportes impressos, que exigem ser vistos ou lidos: 

 Não fosse por este campo de atuação mais restrito, o design gráfico não diferiria 

praticamente em nada do design de comunicação. O que parece acontecer é que atualmente 

este último é aceite como uma área mais geral e abrangente, admitindo-se que engloba 

mais categorias do design do que aquelas que o design gráfico, que é visto como sendo 

mais orientado para o meio impresso. O design gráfico, apesar de ter também migrado para 

o meio digital, pela utilização de ferramentas de produção digitais, continua a produzir 

essencialmente para o meio impresso, enquanto o design de comunicação é entendido 

como uma área do design que se preocupa com a informação no geral, seja ela para o meio 

impresso ou digital. Se admitirmos esta definição, o design gráfico poderá ser considerado 

uma categoria do design de comunicação. 

 Mas serão estas distinções realmente importantes? O design desenvolve-se em 

contextos tão diferentes, que estes impõem ao designer a necessidade de trabalhar cada vez 
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mais estreitamente com outros especialistas – como o programador, por exemplo - visto 

que não está ao seu alcance dominar todas as áreas de saber que podem relacionar-se com a 

comunicação humana. É importante a colaboração, a associação a profissionais de outras 

áreas, para que possa recolher e partilhar conhecimentos com estes, para que possa atingir 

os melhores e mais seguros resultados. O forte caráter interdisciplinar assente no diálogo 

daqueles com quem interage é igualmente característico de uma boa prática de design. 

 Seguindo os princípios de atuação aqui delineados, será possível ao designer atingir 

os objetivos definidos pela criação de projetos de impacto positivo. Esse impacto pode ser 

avaliado pela influência de um projeto no contexto para o qual este é criado, afetando o 

conhecimento, as atitudes e comportamentos do seu público de forma positiva. Ao mesmo 

tempo, a sociedade e contexto em que se insere e para os quais produz, afeta o próprio 

design numa relação bilateral. Ao projetar para um determinado contexto, o designer tem 

de lidar com as suas características e contradições, que ao mesmo tempo afetam o processo 

e o resultado do projeto. “Reduzir o design a mera estética formal, celebrando e instigando 

o consumo de produtos e objetos triviais não será certamente o caminho a adotar” 

(BONSIEPE, 1997, p. 34). 

 Retomar a aproximação e entendimento total do design aqui apresentados, poderá 

talvez evitar que este continue a afastar-se da ideia de design enquanto forma inteligente de 

solucionar problemas, que o leva a confundir-se cada vez mais com o efêmero, o inútil e o 

rapidamente obsoleto, qualidades que não hesitamos em relacionar com a informação no 

novo ambiente digital.  

 A Web, meio democrático por excelência fortemente associado à prática do “faça 

você mesmo”, tem significado um dos maiores desafios para o designer. A rápida proli-

feração de conteúdos, em constante expansão e que não passam pelo cunho editorial, deu 

origem a um meio pautado pelo que podemos chamar de “anarquia da informação” a qual 

ainda estamos nos habituando.  

 Ainda na década de 90, sentindo as consequências desta situação, os designers, 

responsáveis pela manutenção dos valores associados à boa comunicação, começaram 

gradualmente a dedicar mais atenção à informação no ambiente digital, desenvolvendo os 

primeiros projetos de Web design com base nos conhecimentos e pressupostos do design 

gráfico. "Habituados a trabalhar com imagem e texto no mesmo espaço bidimensional não 

lhes foi difícil conceber um paralelismo entre o espaço da página impressa e as novas 
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páginas Web, adaptando a estes muitas das convenções e princípios tradicionais da 

comunicação visual" (BOLTER; GRUISIN, 2000, p. 03). 

 Mas se a Web parecia constituir um problema de design simples, uma vez que a tela 

do computador partilhava algumas similaridades com a página impressa, “esta apresentava 

por outro lado características e ferramentas de trabalho que em tudo diferiam daquelas 

dominadas pelos designers gráficos habituados a trabalhar para o meio impresso” 

(BOLTER; GRUISIN, 2000, p. 03). 

 Bolter e Gruisin (2000) destacam ainda como, para poderem trabalhar no meio, os 

designers tiveram não só de aprender a trabalhar com conteúdos que são agora multimídia, 

como dominar as complexas linguagens de programação que, numa fase inicial, se 

revelaram extremamente arcaicas e limitativas em termos das possibilidades que ofereciam 

ao tratamento da imagem e texto.  

 

O controle do aspecto final das páginas Web, que era total no meio impresso, não 

só é agora parcial como a própria visualização é ainda passível de ser 

personalizada pelo utilizador, segundo os seus gostos e preferências, honrando os 

princípios de democracia tecnológica (BOLTER; GRUISIN, 2000, p. 03).  

 

 Acreditando que a página Web deveria ser concebida como uma experiência, os 

designers lutaram pela implementação de uma visão unitária do design, na qual forma e 

função se combinassem para criar um design visual elaborado, opondo-se à aproximação 

estruturalista, que dominava a Web na época. Os estruturalistas acreditavam que a Web 

deveria resumir-se “a uma ferramenta de organização e hierarquização de informação, 

negligenciando o aspecto visual da página” (BOLTER; GRUISIN, 2003, p. 06).  

 

Os designers, adivinhando o impacto que o novo meio iria ter na comunicação 

humana a longo prazo e apoiando-se na sua visão, procuraram ganhar total 

controlo sobre a Web, à semelhança do controlo que possuíam anteriormente 

sobre o meio impresso. Surge então o contemporâneo Web design ou design de 

interface, da extensão da prática do design de comunicação ao meio digital e da 

posição dos designers sobre a Web e da necessidade por estes sentida de 

implementar práticas e valores capazes de garantir a qualidade e a continuidade 

da acessibilidade à informação (BOLTER; GRUISIN, 2003, p. 03). 

 

 Heller (2010) considera que cabe então aos designers endereçar a redefinição da 

disciplina e do papel do designer, de forma a responder às necessidades do novo meio. 

Segundo o autor, a concentração dos designers deve passar da forma para os conteúdos, de 

um design que antes de ser visual, deve ser editorial. Hayles (2009) cita Jouke 

Kleerebezem, relembrando-nos que a nova característica — a interatividade —, associada 
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ao texto digital, traz uma nova dimensão à prática do designer. Projetar vai agora bastante 

além de conceber um layout. É imperativo perceber de que forma se irá processar a 

navegação a nível dos conteúdos pois é através da navegação interativa que se traduz nos 

percursos percorridos pelo utilizador e as relações que este estabelece entre os diferentes 

segmentos de informação, que o significado é construído. "Este tipo de leitura deve ser 

entendido na sua essência de forma a que os conteúdos a ser apresentados sejam 

estruturados de forma lógica e intuitiva, guiando os leitores através de uma experiência de 

leitura significativa" (HAYLES, 2009, p. 161).  

 Projetar, por exemplo, um ebook implica considerar não apenas as questões do 

layout e da tipografia que se punham anteriormente, mas também outras originais, que 

extrapolam as fronteiras do design gráfico tradicional. Usabilidade e legibilidade 

associadas a possíveis cenários de utilização e a possibilidade de personalização do 

interface e do texto, que vão para além da escolha do tipo de letra, cor e composição, são 

algumas das questões identificadas por Bonsieppe (1997). Hayles (2009) diz-nos que 

navegar nos conteúdos Web é comparável à atividade de ver televisão, pois à semelhança 

do espectador que faz escolhas em relação ao que deseja ver, também o utilizador não 

consome de forma passiva os conteúdos apresentados num website. O papel do designer, 

que se vê agora na posição de ter de editar e relacionar a informação, aproxima-se mais do 

papel do dramaturgo, do realizador ou do diretor do que do papel do autor, reforça a 

pesquisadora. 

 No ambiente digital interativo, o usuário tem algo a dizer em relação às suas 

preferências e gostos, e “o designer, enquanto responsável pelo controle das variáveis de 

que depende o layout e que prescindem a qualquer projeto em design, vê-se forçado a 

aceitar que a sua prática deve caminhar em direção a um design cada vez mais aberto” 

(BONSIEPE, 1997, p. 38). O designer já não se resume aquele que dá a forma, que dá 

corpo à mensagem; deste ponto de vista, o designer é agora também editor. Editor da 

mensagem, da comunicação, da informação, das possibilidades visuais que a tela permite e 

que o interlocutor demanda. 

 Esta prática e procedimento coloca o designer ao mesmo nível daquele que ante-

riormente produzia e editava os conteúdos, passando a ser considerado da mesma forma, 

um agente cultural. É claro que esta mudança de posição coloca os antigos critérios de 

avaliação de um bom design em causa. O design já não pode ser avaliado unicamente por 
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critérios de funcionalidade, usabilidade, coerência e estética visual; ele constitui por si 

próprio um projeto autoral.  

 A par da condição de interatividade, outro aspecto se torna central e determinante 

no novo paradigma do design, alterando, definindo e moldando igualmente os novos 

contornos da disciplina, alerta Irina Rajewsky (2009). A tela, agora caminho de passagem 

obrigatória e mediadora em qualquer interação usuário/dispositivo, designer/ferramenta, 

tem equitativamente implicações na forma como o design se poderá praticar em ambientes 

interativos e multimídia. Quer as tecnologias digitais de leitura, já bastante desenvolvidas 

nos dias de hoje, quer as ferramentas digitais desenvolvidas para o trabalho gráfico, são 

acessados e controlados a partir das telas dos mais variados dispositivos. O computador e 

os dispositivos móveis são agora ferramentas de trabalho, mas também de entretenimento, 

abarcando toda a World Wide Web — email, redes sociais, salas de cinema online, lojas 

virtuais, livros digitais.  

 

A presença dominante das telas, de características diferentes da página impressa, 

sugere igualmente a necessidade de definir uma nova estética que enderece as 

características deste plano e incite à investigação de formas mais inovadores e 

criativas de projetar a interação dos utilizadores com os dispositivos e 

informação (STEVENS, 2012, p. 56). 

 

 A tela digital introduz uma característica fundamentalmente diferente do rígido e 

estático formato impresso — a transformação constante e em teoria, perpétua. A 

metamorfose dos conteúdos do ponto de vista da sua aparência e visualização. “O bit 

eletrônico, base de codificação da informação, incita à alteração dos conteúdos e à 

manipulação dos elementos definidos previamente pelo designer, tais como grelhas, 

composições, cores, texturas e tipografia” (STEVENS, 2012, p. 56).  

 Ainda assim, o designer é igualmente suposto garantir a consistência da mensagem, 

a sua identidade, a sua legibilidade, assegurando uma experiência de leitura de qualidade, 

ao mesmo tempo que tem em conta a natureza em transformação perpétua dos espaços 

digitais. Torna-se nesse caso necessário que o designer repense o espaço, o plano em que 

coloca agora os conteúdos, sem esquecer de onde parte e quais os princípios que 

anteriormente o suportaram.  

 A tela, conforme cita Procópio (2010), apesar de não ser igual a uma página de 

papel ou superfície impressa, continua a ser uma superfície plana, à qual podem aplicar-se 

ainda muitos dos princípios de “composição, estrutura e balanço, linha, cor e plano”. 
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Existe todo este passado de conhecimentos fortemente sustentados à espera de serem 

testados no novo contexto, mas que não pode ser aplicado diretamente. Definir os 

princípios comunicativos do design para a tela parte obviamente de um processo de 

remediação, mas não se deve limitar, na criação ou invenção, à simples cópia dos 

princípios desenvolvidos para as mídias anteriores. “Deverá pretender antes uma 

transferência equilibrada desses conhecimentos sem que ao mesmo tempo eles limitem a 

experiência cheia de potencialidades do novo meio” (BOLTER; GRUSIN, 2000, p. 34). 

 O designer consciente do seu tempo e da importância de aspectos como usabilidade 

e interatividade em ambientes digitais, reconhece um novo paradigma de trabalho e 

possibilidades que se abrem à sua prática. Todo o seu contexto se altera, e este, ao 

compreender o meio onde agora se move, precisa de formular novos princípios e teorias 

que respondam aos problemas que se propõe resolver.  

 Os posteriores valores de apreciação do design para o meio digital não poderão 

igualmente ser avaliados segundo as mesmas convenções do design para suportes im-

pressos. Deverão procurar escrever uma história própria, uma teoria fortemente sustentada 

na experimentação e na investigação empírica. 

 

Num momento em que a presença perene de ferramentas eletrônicas sofisticadas 

e acessíveis parecem pôr em causa o papel e tarefa do designer, colocando-os em 

risco de se tornarem obsoletos, mostra-se cada vez mais necessário aos designers 

perceberem qual o seu papel e qual a direção que o seu trabalho deve tomar, no 

sentido de se provar útil, efetivo, necessário e justificado aos olhos de 

utilizadores em grande maioria leigos em questões de estética visual e 

comunicação (HAYLES, 2009, p. 48).  

 

 Nestes princípios reside a oportunidade do design de restabelecer o seu sentido; 

celebrando a precisão e estabelecendo uma nova linguagem que nos permita comunicar 

melhor nesta grande colagem de mensagens. Esta será a única forma de, segundo Hayles 

(2009), “se elevar novamente o design e resgatar o papel do designer, o arquiteto da nova 

ordem visual” (HAYLES, 2009, p. 48). 

 

 

2.3 Design: comunicar, interagir 

 

 O desenvolvimento dos novos suportes eletrônicos de leitura, como tablets e e-

readers, já destacados em momentos anteriores desta dissertação, trouxe novas 
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possibilidades de leitura, ricas em recursos interativos. Além da tela sensível ao toque, a 

incorporação de elementos multimidiáticos como som, vídeos e animações, proporcionou 

uma nova maneira de envolver o leitor com a narrativa e também de apresentar as 

ilustrações a este. 

 Compreendendo os recursos disponíveis pelas ilustrações escolhidas para análise e 

a fim de criar um recorte das várias funções que o design de comunicação pode ofertar, 

considerou-se necessário aprofundar os conhecimentos a respeito de design, mais 

especificamente do design de interação e suas possíveis aplicações; visto que o 

dinamismos e o diálogo das ilustrações de Tenniel com o suporte, tornaram-se as 

características que foram mais consideradas quando passaram a habitar a nova plataforma. 

Jennifer Preece (2013) define o “design de interação” como a arte de facilitar ou fomentar 

interações entre humanos, mediadas por artefatos. O design de interação tem como foco o 

comportamento dos produtos em questão, ou seja, seu funcionamento e reação a estímulos 

humanos.  

 Apesar do termo interatividade não ser ligado exclusivamente à tecnologia, mas a 

diversas áreas, optou-se por focar este estudo nos conceitos da área aplicados as 

necessidade de dispositivos eletrônicos. Segundo Munari (2011), existem vários tipos de 

interação no meio digital. São exemplos de interações: as palavras assim como as 

representações visuais tais como a tipografia, os diagramas e os ícones; os objetos físicos 

ou o espaço com ou pelos quais o homem interage, o tempo no qual ele interage, o 

comportamento caracterizado pela ação e reação.   

 Plaza e Tavares (1998) diz que a interatividade está baseada no relacionamento do 

usuário com um determinado conteúdo em determinado contexto. Compete à interface 

criar esse relacionamento entre as pessoas e os objetos de estudo do design de interação. A 

partir desta conexão é possível uma interferência, modificação do produto ou sistema pelo 

próprio usuário.   

 Bolter e Grusin (2000) concluíram que usuários que não conseguem interagir com a 

interface logo perdem o interesse. Esta reação pode ser justificada pelo fato de que uma 

interação bem sucedida combina dados de diversos tempos e culturas em vários formatos e 

possibilidades de expressão, permitindo a personalização e incentivando a participação do 

usuário. Este caráter participativo da interação pode ser essencial para motivar a criança a 

continuar utilizando o dispositivo.  
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 Os recursos interativos trazidos pelos livros digitais introduziram novas possibi-

lidades de conquistar novos leitores e até mesmo de envolver, de forma diferenciada, os 

que já estão habituados ao livro em seu formato tradicional. Com respostas aos estímulos 

do usuário, a leitura passa a ser uma experiência de imersão no enredo.  

 Para que o projeto de design do livro interativo tenha sucesso, deve-se proporcionar 

um satisfatório nível de interação com o usuário. Tanto o projeto visual quanto a interação 

devem ser, ao mesmo tempo, estimulantes e intuitivos. “Por isto, deve-se considerar 

aspectos como o tempo, as metáforas, a abstração e o espaço negativo (pausas, períodos de 

inatividade e interseção entre interações) para definir uma narrativa, um controle das 

possíveis ações do usuário (PREECE, 2013) .  

 O estudo dos conceitos envolvidos no design de interação serviu de ferramenta 

auxiliar na elaboração de gerações com foco nas relação do usuário com a mídia. Tendo 

em vista este ponto, no próximo capítulo volta-se o foco para analise das ilustrações 

interativas propriamente dita da edição de Alice no País das Maravilhas para  iPad. 
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CAPÍTULO III 

TOCAR A TELA PARA ADENTRAR A TOCA: O PAÍS DAS MARAVILHAS SE 

MOVIMENTA NO IPAD 

 

 “Meu Deus! Meu Deus! Como tudo é esquisito hoje. E ontem era tudo 

exatamente como de costume! Será que fui eu que mudei à noite? Deixe-me 

pensar: eu era a mesma quando eu levantei de manhã? Eu estou quase achando 

que posso me lembrar de me sentir um pouco diferente…”  

(CARROLL, 2009, p. 38).  

  

 A edição digital do livro “Alice no País das Maravilhas” desenvolvida pela Apple, 

funciona como uma espécie de “livro-aplicativo” do próprio tablet desenvolvido pela 

empresa – o iPad. A edição gratuita aqui analisada pode ser baixada no site da própria 

companhia, como já citado anteriormente. Para acessar o livro-aplicativo Alice for the 

iPad, basta procurar sua “miniatura” na tela do suporte e, em um toque, a leitura será 

iniciada (figura 1). Cada aplicativo possui uma “miniatura” que é ao mesmo tempo ícone e 

botão que simboliza que o título, no caso dos livros digitais, está com suas páginas 

acessíveis para leitura. Em uma comparação simples com o título que iríamos buscar na 

estante de livros, a ação de acessar este ícone pode ser comparado à maneira nossos olhos 

buscam a lombada dos livros enfileirados na prateleira . A “miniatura” é como a lombada: 

quando localizada, basta um dedo para puxar o livro desejado. 

 Ao primeiro toque o usuário é apresentado a capa do livro que possui outros dois 

ícones, que oferecem duas possibilidade de leitura: abridged – bedtime edition e original – 

classic edition (figura 2). Nosso objeto é a edição tocada através da expressão “abridged” 

(história resumida) com 50 páginas oferecidas no ícone esquerdo da tela do suporte.  

 Abriremos mais à frente apenas uma exceção apontando que antes da análise 

propriamente dita das páginas oferecidas pelo “abridged”. Faremos um pequeno referendo 

as duas primeiras páginas da opção “original”. O motivo é que estas duas primeiras 

páginas possibilitaram a análise e comparação com a obra impressa em sua edição do final 

do século XIX – tanto da capa, quanto da página que oferece o sumário com capítulos. A 

edição “abridged” adentra logo a narrativa, não oferecendo capa e sumário. Ao interagir 

de forma tátil com a opção do ícone que simboliza a existência do arquivo/ebook, o leitor é 

então direcionado à capa, que toma o espaço da tela cheia.  
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 Esta não é ainda a “capa do livro” propriamente dita, mas uma opção de design para 

oferecer as opções técnicas de leitura, sequência e interação ao leitor, ambientando o 

mesmo com elementos da obra de Carroll e Tenniel. Como não existe guarda, muito menos 

folha de rosto e falsa folha, a própria capa faz o papel de isolar o leitor do mundo exterior 

(e principalmente das possibilidades multifuncionais oferecidas pelo próprio dispositivo), 

para que possa, enfim, focar sua atenção à leitura.  

 Ainda nesta primeira página já é oferecido dois outros ícones que ficam na parte de 

baixo da tela. Um primeiro, com o rosto de um gato, amparado por uma seta a direita – o 

segundo ícone (ver figura 2). Através destes dois signos, o leitor é apresentado ao sumário 

da obra digital – se tocar o rosto do gato – ou levado a próxima página do livro – se tocar a 

seta à direita.  O design com rosto do gato não foi escolhido à toa. O felino com seu sorriso 

é uma figura hoje presente no imaginário de qualquer leitor que tenha tido algum tipo de 

contato com a obra, seja na versão impressa, digital ou cinematográfica. 

 

 

Figura 1 – Tela - ícone/link para acessar “Alice for the iPad” 
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Figura 2 – Capa após tocar o ícone de acesso 

 

 No caso de tocar o rosto do gato, um pergaminho “animado” desdobra-se na tela 

sem que haja qualquer outra interação por parte do usuário com o suporte (figura 3). Na 

comparação com o original, o design da lebre nesta tela tem como fonte o desenho de 

Tenniel, que no original aparece apenas na apresentação do sétimo capítulo, titulado 

“Quem roubou as tortas?” (figura 4). A apresentação do índice possibilita ao usuário 

acessar qualquer página do livro diretamente, sem precisar ter o ato de “folhear”, passar 

página à pagina, como ocorre na versão impressa.  Destaque-se também que ao apresentar 

o índice com a figura do coelho com a corneta, o livro emite seu único efeito sonoro: o 

som de uma corneta com uma espécie de melodia que lembra os “arautos” que antecedem 

a fala de alguém importante em um filme de contos de fadas. Esse índice aqui apresentado 

elenca página a página, sem apresentar os títulos dos 12 capítulos da obra – que será 

apresentado pela edição “original” na página 2. 

 Ainda destacando a funcionalidade dos signos que aparecem inicialmente, é 

possível personalizar a navegação de alguns elementos do ebook tocando no rosto do Gato, 

dando ao leitor escolhas de como operar o livro durante a leitura. Quando o pergaminho se 
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abre, aparece também na base direita inferior do mesmo a palavra “settings” 

(configurações)”. Tocando em settings (configurações),o pergaminho sobe abrindo espaço 

para um segundo pergaminho escondido (figura 5) . Nele, o leitor escolhe se quer ou não 

visualizar o menu durante a leitura e também como quer o “virar de páginas” — ativado 

através da seta ou do gesto de arrastar o dedo como se estivesse folheando um livro de 

papel. A seta é a configuração padrão. A visualização do “virar de páginas” também é 

ajustável: pode imitar a página impressa (com a dobra na ponta) ou apenas deslizar 

horizontalmente. 

 

 

 

Figura 3 - Índice de páginas após rosto do gato 

Figura 4 – Ilustração capítulo 7 – Original Tenniel 
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Figura 5 - Tocando o ícone "settings" - Versão iPad 

  

 Apresentada esta funcionalidade inicial que nos possibilitaria trabalhar e explorar o 

objeto de diversas maneiras - inclusive desconstruindo a “lógica” da história - por uma 

questão de abordagem, vamos nos ater as páginas que possuem as ilustrações de Tenniel 

quando transpostas para o veículo digital e remasterizadas de alguma maneira. Vamos nos 

guiar pela sequência numérica começando da página 1 que nos apresenta logo a narrativa 

sem capa ou sumário de capítulos (figura 6) avançando até a página 49 (figura 7)  que 

encerra a história de Alice com uma belíssima animação do original de Tenniel 

defendendo-se de um ataque de cartas de baralho. 
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Figura 6 -  Página 1, edição bedtime - Alice adormecida 

 

  

Figura 7 - Alice atacada pelas cartas - versão iPad 
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3.1 Alice cobra figuras e diálogos – apresentando a edição “resumida” 

 

 A versão resumida, chamada pelos editores de “Bedtime Edition”, são 50 páginas 

no corpo do livro, sendo apenas 24 (vinte e quatro) exclusivamente de texto, e mesmo 

nestas páginas há, nesta versão, um trabalho de diagramação diferenciado, com uso de 

tipologias e alinhamentos próprios em cada página, conforme veremos com mais vagar a 

seguir. Das 26 (vinte e seis) páginas de ilustração (52% do total), 6 são de ilustrações 

estáticas e 20 (vinte) são de ilustrações em que ocorre algum tipo de movimento. Ou seja, 

em 40% das páginas o usuário irá se deparar com o uso de ferramentas específicas para 

iPad.  

 A partir desta breve contextualização, vamos ressaltar características macros de 

design e funcionalidades que permeiam toda a obra para, posteriormente, nos ater a estes 

dois elementos em suas especificidades quando da análise das ilustrações página a página. 

Destacar estes dois pontos, nos interessa sobremaneira, pois reside aí o grande diferencial 

dessa adaptação em relação às tantas outras feitas ao longo de décadas.  Ainda na capa 

somos apresentados a um elemento de design que irá permear toda a obra digital e criar 

uma identidade que irá permear toda a transposição, não só das páginas com ilustrações, 

como daquelas que possuem apenas texto. As páginas da edição digital possuem uma 

moldura e texturas que criam a impressão que estamos diante das páginas envelhecidas da 

obra original (figura 8).  
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Figura 8 - Páginas diversas - versão iPad 

 

 É como se a tecnologia do passado é que tivesse se apropriado da modernidade da 

tela. Elementos de luz, cor, assimetria, dentre outros são utilizados para obter este aspecto. 

Levando o leitor a uma ambiência anterior até mesmo as páginas brancas de um livro 

impresso. Comecemos pelo design, o ponto alto do livro. Sua identidade visual, como se 

pode perceber na reprodução abaixo, remete ao tempo dos códices manuais, com um fundo 

simulando uma página amarelecida e de bordas gastas: “eu remontei todos os gráficos 

sobre um fundo sujo e barrento, fazendo com que o moderno iPad pareça ter sido 

encontrado em uma escavação arqueológica” (STEVENS, 2010, p. 89). 

 Tal estratégia mostrou-se muito feliz porque, além do contraste que cria entre o 

moderno (um livro digital com animações e movimentos) e o tradicional (uma obra 

clássica e uma arte de história milenar), retoma o tempo dos copistas, permitindo que se 

crie uma analogia entre o designer contemporâneo e o copista de então. Chris Stevens 

(2010), designer do livro e diretor da Atomic Antelope, trabalhou desenhando cada página, 

recriando e colorindo cada ilustração, escolhendo algumas para animar e que efeitos usar.  
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Construímos o aplicativo em dupla, sem nenhum vínculo corporativo, então, 

como designer eu não tinha de explicar o que estávamos fazendo para um 

“cliente”. Por isso, fiz muitas escolhas de design sem qualquer explicação 

racional. As decisões sobre a interface foram tomadas a partir de somente duas 

questões: “o usuário vai entender isso?” e “estou me divertindo?” (STEVENS, 

2010, p. 87).  

 

 Fã do que chama de “ficção infantil” e de John Tenniel, Stevens trabalhou esta 

versão digital de Alice a partir das ilustrações “originais”, contribuindo para que o leitor se 

sentisse familiarizado com a já tão conhecida história e concentrando seu processo criativo 

nas ferramentas específicas do aparelho:  

 

Como muitos ótimos livros para crianças, Alice lida com conceitos espaciais, 

especialmente tamanho e forma. Ela está sempre crescendo ou encolhendo. As 

crianças não levam muito tempo para se tornar conscientes de seu próprio e 

rápido crescimento, à medida que envelhecem, e eu acho que as ilustrações de 

Tenniel, pelo menos para mim, tinham uma ávida “fisicalidade”. Elas já 

pareciam querer pular para fora da página e ganhar vida – nós a libertamos 

(STEVENS, 2010, p. 87).  

 

 Explicando de forma objetiva, sem nos dedicarmos a tantos elementos técnicos, 

depois da escolha da obra, Stevens relata que iniciou o trabalho de design desta edição para 

o iPad escaneando os originais de uma antiga edição do livro ainda do século XIX. Em 

seguida, utilizou o Photoshop para retocar as ilustrações, aprimorar as cores e a clareza 

para que funcionassem em um ambiente digital sem perder a cara de “envelhecida”. A 

seguir, foram cortadas todas as partes móveis da cena e redesenhado o fundo para 

preencher os vazios resultantes. Então, finalmente, foram recolocadas as personagens em 

cena, agora com total liberdade de movimentos: “talvez as ilustrações se adaptaram tão 

bem porque Tenniel sabia que o iPad estava chegando”, complementa Stevens (2010, p. 

88).  

 Além das ilustrações que foram remediadas para se transformarem em animações, 

há tantas outras utilizadas tal qual os originais de Tenniel, em preto e branco ou coloridas. 

Na versão condensada, a “Bedtime Edition”, são poucas as páginas com ilustrações 

estáticas (apenas seis). Na maioria delas, a ilustração está em preto e branco, 

harmonizando-se com o fundo da página, conforme a página 3 (três) do livro reproduzida 

abaixo (figura 9). 
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Figura 9 – Página 3 - Alice for the iPad 

 

 Vale destacar também que nesta versão condensada há um trabalho meticuloso de 

diagramação em cada página, mesmo naquelas em que há apenas o texto, com o uso de 

capitulares em quase todas as páginas, fontes de tamanho bem maior para onomatopeias 

como “Bang” e “Splash!” (figura 10) ou falas centrais das personagens (figura 11), e uma 

página com um belo fundo azul, representando o mar de lágrimas em que Alice estava 

nadando (figura12). 
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Figura 10 – Página 10 – Versão iPad - Onomatopeias 

 

 

Figura 11 - Página 39 - versão iPad - fala de personagens 
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Figura 12 - Página 12 versão iPad - Mar de lágrimas 

 

  

3.2 Capa e Capítulos – uma pílula da Edição Integral de Alice for the iPad 

 

 Como já alertado anteriormente, fizemos a opção de interação breve com as duas 

primeiras páginas da versão “original – classic edition”, por conter dois elementos não 

presentes no nosso objeto original – uma capa do livro propriamente dita e o sumário com 

os capítulos. E é destas duas páginas que iremos tratar agora. Inicialmente, a página 1 (um) 

(figura 13), considerada a “capa” propriamente dita da edição “classic edition” 

disponibilizada para leitura, o único signo linguístico em evidência é o título que já 

apresenta uma curiosidade que quebra o estranhamento do leitor. Apesar da Apple ter 

vendido sua edição como “Alice for the iPad”, o leitor é apresentado ao título original da 

obra de Carroll – “Alice’s adventures in Wonderland”, não se desfazendo da “marca” 

principal da obra, que é seu título, além de deixar claro  que trata-se do texto original de 

1865.  
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 A capa também difere daquela proposta na edição original (figura 14). Na obra 

impressa do século XIX, a editora apresentou inicialmente uma edição que podemos 

chamar de limpa e técnica. Já numa edição posterior, também do século XIX, a própria 

editora validou ainda mais a importância do design como elemento agregador do texto de 

Carroll, colocando em destaque uma das ilustrações mais conhecidas do livro: o enxame de 

cartas que ataca Alice (figura 15). Apresentando-a inclusive colorida. Esta ilustração de 

Tenniel aparece originalmente em ambas as edições no capítulo XII, batizado de “O 

depoimento de Alice” (figura 16). Na versão  aqui analisada esta ilustração foi considerada 

pelos designers para fechar a edição de ilustrações dinâmicas do livro  em sua versão iPad 

– ilustrada e analisada mais a frente. 

 Avançando para a página dois, temos o sumário (figura 17 – índice da edição 

digital) contendo os títulos dos 12 capítulos. Ele é apenas descritivo e ironicamente é 

menos atrativo que a edição impressa (figura 18 – índice do original), pois na tela não 

informa em qual página o capítulo começa especificamente. Entre capa e sumário a 

interação é apenas para adentrar as páginas do ebook, não há “brincadeiras interativas” 

envolvendo tato ou mesmo movimentando o suporte. Opções que surgirão nas próximas 

páginas analisadas da versão oferecida pelo ícone “abridged – bedtime edition”, objeto de 

nossa pesquisa. 

 

 

Figura 13 - Capa original edition - versão  iPad 
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Figura 14 - Capa original - Impressão 1865 

 

Figura 15 – Outro exemplo de capa impressa - Século XIX 
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Figura 16 - Original Tenniel - Ataque de Cartas -- Capítulo 7 - Edição impressa 

 

 

Figura 17 - Sumário - Edição Classic Edition - Versão iPad 
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Figura 18 - Sumário - Edição Impressa - 1865 

 

 

3.3 Tateando o País das Maravilhas: o leitor interage com as figuras de Tenniel 

 

 Chegamos assim, enfim, às páginas que exploram as potencialidades específicas do 

iPad, com ilustrações em que ocorre algum tipo de movimento, o grande diferencial dessa 

edição e que provocou este estudo. Nossas atenções agora se voltam para a versão 

resumida, de Alice for the iPad.  

 Ao adentramos finalmente no texto narrativo situado na página um da edição 

“bedtime edition”, ele inicia-se com “Alice was beginning to get very tired” (Alice estava 

começando a ficar muito cansada). Neste início capitulares, já apresentam sua função 

desde primeira página: marcar o início de trechos importantes. Reforçamos aqui no inicio 

do trecho narrativo que a mancha na borda, que imita papel antigo, já citada anteriormente, 

e está em todas as páginas, começa a cumprir de forma mais consistente com sua função. A 

intenção parece ser a de contrastar o clássico e tradicional com o novo ― isso é visto não 
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só nas capitulares e no aspecto página, mas em outros detalhes das ilustrações, que serão 

comentados mais à frente. O efeito de papel antigo, contudo, atrapalha um pouco a 

legibilidade e a leiturabilidade dependendo de onde o suporte esteja sendo acessado. A 

imagem ao fundo (figura 19), desta primeira página curiosamente não está presente na 

série apresenta por Tenniel na edição original de 1865. O ilustrador Chris Stevens faz uma 

primeira homenagem ao texto do próprio Carroll e a Tenniel  apropriando-se de seus traços 

para colocar Alice deitada na relva. O detalhe é que ela está na grama adormecida junto a 

um “livro com figuras” – figuras, elemento fundamental para um livro ser atrativo, 

segundo a personagem. No texto que acompanha. Está justamente uma das maiores 

indagações da menina: “and  what is the use of a book”, thought Alice, “without pictures 

or conversation” ("e para que serve um livro", pensou Alice, "sem imagens nem 

diálogos?"). 

 Na segunda página, vê-se a cena do coelho olhando para o relógio de bolso (figura 

20). A ilustração colorizada é a mesma utilizada por Tenniel para abrir o primeiro capítulo 

do original titulada “Descendo a toca do coelho” (figura 21). Agora é a vez do design 

original ser coadjuvante da potencialidade do suporte onde é projetado. Na tela, vemos o 

relógio preso à base da letra “S” e basta o usuário mover o iPad para os lados que o relógio 

se move, inclusive desaparecendo da tela e voltando a ela (figuras 22, 23 e 24) – relógio 

em movimento na tela).  

 Esse mesmo movimento do relógio movendo-se de forma pendular pode ser obtido 

tocando com o dedo no relógio e arrastando a figura de um lado para o outro. Se Alice 

“pôs-se de pé porque lhe relampagueou pela cabeça que nunca tivera visto antes um coelho 

nem com um bolso de colete, nem com um relógio para tirar dele” (CARROLL, 1968, p. 

02), o leitor, em um primeiro momento, se quer questiona “coelho-colete-relógio”. 
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Figura 19 - Página 1 - versão iPad - Alice deitada na relva 

 

 

 

Figura 20 – Coelho - Página 2 – Versão iPad 

Figura 21 – Coelho  – Versão Tenniel 



107 

 

 
 

 

 Alice seduzida pela imagem inusitada do bicho, o leitor seduzido pelo relógio 

movimentando-se pela tela ao sabor de suas mãos, seja pelo chacoalhar do próprio suporte, 

seja deslizando os dedos pela tela. Se o coelho tem pressa, se Alice tem pressa em 

perseguir o coelho, o design aqui aplicado, faz com que o leitor esqueça o tempo de leitura 

e aventure-se em experimentar as possibilidades da ilustração e não tenha pressa em virar a 

página. 

 Esta página é uma espécie de cartão de visitas de como o design foi pensado para o 

dispositivo que o hospeda e também em comunicar ao leitor as possibilidades das 

ilustrações quando habitadas no tablet. No livro impresso, naturalmente, não haveria como 

fazer a animação mover-se, embora pudéssemos mover o livro de um lado para o outro; já 

no computador pessoal, não é possível (ou pelo menos não é prático) mover a tela de um 

lado para o outro, embora fosse possível criar a animação. O grande diferencial, aqui, é a 

ilustração “não-concreta”; ela não se concretiza sem a participação do usuário, é ele quem 

deve inclinar o iPad para os lados para ver o relógio se mover ou colocá-lo de cabeça para 

baixo para ver o relógio colidir com as letras “S” e “O”.  

 

 

Figura 22 - Página 2 - versão iPad 
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Figura 23 - Usuário movimentando o iPad - relógio em movimento 1 

 

 

Figura 24 - Usuário movimentando o iPad - relógio em movimento 2 
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 Avançando para a próxima imagem dinâmica oferecida pelo livro - página 4, 

(figura 25) logo que o leitor abre a página um objeto cai (no caso, um pote de marmelada, 

pote cuja ilustração não havia no livro original e que Chris Stevens, em Alice for the iPad, 

ilustrou colocando no rótulo uma imagem de Twedledee/Twedledum, personagens de 

Através do Espelho – segundo volume escrito Carroll contando uma nova aventura da 

menina Alice (figura 26). 

 Este pote, uma vez na base do iPad, pode ser movido com o dedo, jogado para cima 

ou para os lados, aproveitando-se das dez polegadas da tela touchscreen do tablet. Se o 

usuário mover o aparelho ou virá-lo de cabeça para baixo, o pote também se desloca na 

tela, como o relógio do coelho (figuras 27 e 28). Embora, consideremos que o 

deslocamento do relógio preso na letra “S” está muito mais integrado ao restante da página 

do que o deslocamento desse pote de marmelada solto.  

 A possibilidade de manipulação de um objeto solto na tela é, na verdade, recorrente 

em Alice for the iPad. Ela se repete na página 7 (sete) da edição aqui abordada, por 

exemplo, quando o que cai é a garrafinha com o escrito “Drink Me”. Nesta página, a 

ilustração de fundo é de Alice segurando a mesma garrafinha, mas o objeto que se move 

pela tela não tem relação com aquele que Alice segura (figuras 29 e 30). Se virarmos o 

aparelho de cabeça para baixo, por exemplo, a garrafinha maior irá se deslocar, mas na 

outra ilustração Alice continuará segurando firmemente a sua. A ilustração ao fundo 

também guarda muita semelhança com a desenhada por Tenniel, que no original surge 

ainda no primeiro capítulo (figura 31).  Apenas alguns elementos acrescentados por Chris 

Stevens à sua versão de Alice ajudam a compor a personagem – como a fita no cabelo e o 

laço do vestido na cintura – sem, no entanto, descaracterizá-la em relação aos traços o 

ilustrador do original impresso em 1865. 

 Voltando antes à página 6, aparece uma das ilustrações mais emblemáticas 

produzidas pela Atomic Anthelope, tomando o design original como base. Nela temos Alice 

olhando pela portinha – um desenho original de Tenniel, inclusive sem espaço para cor 

(figura 32). Apenas o que Alice vê através desta portinha é animado e colorido. Parece 

mais uma tela de cinema convidando-nos a partilhar da curiosidade da personagem. O 

diferencial, nessa versão, é que dentro da portinha há um cenário colorido se movendo, o 

que amplia o campo de visão do leitor (figura 33). Um convite que a ilustração original não 

propicia, pois a porta está fechada. Movimentando a imagem com o dedo ou movendo o 

próprio suporte, temos uma “pílula” do universo que Alice irá encontrar (figura 34). 
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Figura 25 - Página 4 - versão iPad 

 

 

Figura 26 - Ilustração original de Tenniel dos Twedledee/Twedledum 
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Figura 27 - Movimentando o Pote da página 4 da versão iPad 1 

 

 

 

Figura 28 - Movimentando o Pote da página 4 da versão iPad 2 
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Figura 29 - Página 7 - Versão iPad - Garrafinha em movimento 1 

 

 

Figura 30 - Página 7 - Versão iPad - Garrafinha em movimento 2 
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Figura 31 - Alice e a Garrafinha - Versão Tenniel 

 

 

Figura 32 - Alice olhando pela portinha - versão Tenniel 
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Figura 33 - Alice olhando pela portinha - Versão iPad 

 

Figura 34 - Usuário movimentando a imagem dentro da porta - Versão iPad 
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 A ilustração feita para dentro da portinha tem alcance limitado, revelando pouco do 

cenário do País das Maravilhas. O que nos leva a partilhar da curiosidade da personagem 

ou, nos lançando a um olhar mais analítico, talvez sejamos levados a pensar que Stevens, 

se fizesse algo maior, estaria indo muito além das ilustrações originais de Tenniel, o que, 

como já constatamos, não foi sua intenção neste livro. 

 Entre beber algo para encolher e comer algo para voltar a crescer, Tenniel nos 

oferece a imagem de uma Alice desengonçada e imóvel – como o livro impresso permite – 

com pescoço, tronco e braços desproporcionais (figura 35). Stevens convida o usuário a 

participar do jogo de encolhe-cresce de Alice através da ilustração da página oito (figura 

36). Oferecendo ao leitor uma das ilustrações que realmente contribuem sobremaneira para 

a história, para o texto, e não apenas para fisgar ou impressionar o leitor: o leitor vê Alice - 

que aparece na tela esticada, com um pescoção - encolher-se e pode, com seu dedo, esticá-

la novamente (figura 37).  

 Dizemos que esta animação contribui com a narrativa em si porque ela ilustra ao 

usuário/leitor o que significa esse repentino aumentar e diminuir de tamanho, contribuindo 

para formar uma imagem mais clara do que Carroll narra no texto. Apenas com um toque 

em qualquer parte do design criado pela Atomic Antelope vemos Alice voltar a crescer ou 

diminuir dentro da tela do iPad. 

 Nas cinquenta páginas da edição resumida apenas quatro ilustrações tomam a tela 

inteiramente a tela do suporte, sem deixar margem para alguma parte do texto de Carroll. 

Na página onze aparece a primeira destas ilustrações (figura 38). Ela somatiza e maximiza 

a série de inovações que as ilustrações originais de Tenniel adquiriram quando remediadas 

para o universo do iPad. Uma paleta de cores enche a tela, distanciando-se ainda mais das 

linhas em preto e branco do trabalho de ilustração de produzido 1865 (figura 39). As 

figuras se movimentam com o passar da página, com o balançar do suporte ou mesmo com 

a interação do usuário com as figuras através do toque na tela (figura 40).  

 Existe um céu carregado de nuvens que não aparece nos traços originais. O “mar de 

lágrimas”, com sua variação de cores azuis, remete a um oceano caribenho a perder de 

vista. Mesmo assim, pelo já disponibilizado na tela por Alice for the iPad até este percurso 

de análise das ilustrações dinâmicas que compõe a obra, este chega a ser um design 

frustrante para o leitor: existe apenas um pequeno flutuar de Alice e do rato. Eles parecem 

flutuar num “3D” tosco, deslocados do mar de lágrimas e não dentro dele. As cores 
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remetem a uma Alice que parece apenas estar nadando e não quase se afogando em 

desespero.  

 

Figura 35 - Alice Crescida - Versão Tenniel 

 

 

Figura 36 - Alice Crescida - Versão iPad 1                        

Figura 37 - Alice Crescida - Versão iPad 2 
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Figura 38 - Alice no Mar de Lágrimas - versão iPad 

 

 Figura 39 - Alice no Mar de Lágrimas - Versão Tenniel  

 

 

 



118 

 

 
 

 

 

Figura 40 - Usuário movimenta o iPad - Mar de  lágrimas 

 

 Ironicamente, quando postas lado a lado, a “tecnologia” original do impresso surtiu 

um efeito muito mais dramático, de diálogo com o texto e de profundidade física e técnica 

entre os elementos, do que a  da ilustração digital. Enquanto a primeira mostra uma Alice e 

rato diminutos, em profundidade, realmente encobertos em grande parte pela água, esta 

segunda não convenceu, quando comparamos estas considerações do design de 

comunicação em específico. Além disso, Alice está diminuta, então colocar o céu em 

profundidade dentro da ilustração pode ser um artifício sedutor mas descaracteriza a real 

intenção de Tenniel para concretizar o texto de Carroll. Tudo fica solar e divertido e não 

soturno e desesperador – adjetivos mais próximos quando lemos ou pensamos na 

personagem se afogando pequenina nas próprias lágrimas junto com um rato. 

 É com o passar das páginas que tudo que foi prometido – e não cumprido - com o 

design digital de “mar de lágrimas” há pouco analisado, é concretizado com a ilustração 

remediada do encontro de Alice com o Dodô e outras aves, quando ela finalmente 
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conseguiu sair do mar de lágrimas com o rato. No design digital que aparece na página 

treze (figuras 41 e 42) estão lá movimentos, cores, possibilidades de jogo, interação, 

diálogo com o texto, luz, além de outros elementos. Stevens (2010), o criador de Alice for 

the iPad, afirmou ser essa a sua animação preferida: "não é a cena mais impressionante, 

mas acontece no início e é o ponto em que a maioria das pessoas percebe que tudo mudou 

para os livros. É o ponto em que o leitor de primeira viagem diz ‘Oooooh!’, e um sorriso 

aparece em seu rosto” (STEVENS, 2010, p. 89). 

 Considere-se também que esta é a primeira ilustração oferecida pela equipe da 

Atomic Antelope que propicia uma maior interrupção da leitura se o usuário for seduzido 

pelo design e possibilidades oferecidas. Ao movimentarmos o iPad ou deslizarmos os 

dedos sobre os confeitos coloridos dispostos na ilustração podemos criar várias 

possibilidades de dinâmica que em nada dialogam com o texto. Podemos separar as balas 

por cores, empilhá-las em uma das laterais da tela do suporte em linha vertical; podemos 

jogá-las para o alto da tela tocando com os dedos e evitar que o mínimo delas chegue a 

base da tela; podemos movimentar o próprio dispositivo e nos desafiar a deixar o número 

máximo de confeitos possíveis nas costas do Dodô (figura 43); pode-se atirar bala por bala 

na cabeça do Dodô para que ela balance.   

 Por mais que tenha sido pensado como um livro digital, o “folhear” de páginas 

mostra, em ilustrações dinâmicas como esta, que o atrativo do diálogo entre suporte e 

design de comunicação pode trazer em seu conjunto um resultado de distração diante da 

obra que está sendo lida. 

 Como citado anteriormente, na obra analisada existem quatro ilustrações que 

tomam a tela do aparelho totalmente , não deixando margem para o texto de Carroll. Se no 

“mar de lágrimas”, havia uma interação entre imagem e usuário, quando chegamos a 

página dezessete , que traz uma segunda ilustração em tela inteira, temos uma animação 

completa de uma ilustração original de Tenniel. Em Alice no País das Maravilhas, a edição 

impressa em seu terceiro capítulo, titulado “O coelho envia o pequeno Bill”, trás a 

ilustração do lagarto Bill desentalando da Chaminé (figura 44).  
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Figura 41 - Alice e o Dodô - versão iPad 

 

Figura 42 - Alice e o Dodô - versão Tenniel 
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Figura 43 - Equilibrando doces nas costas do Dodô - página 13 - versão iPad 

 

Figura 44 - Lagarto desentalando da chaminé - Versão Tenniel 
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 Em “Alice for the iPad”, se vamos folheando as páginas em busca de ilustrações e 

mais ilustrações sem nos ater ao texto, temos uma imagem digital dinâmica de uma 

chaminé com fumaça constante saindo da mesma e, de repente, salta dali um lagarto!  E 

este cai posteriormente na chaminé novamente (figuras 45, 46 e 47). Quem está lendo o 

livro, e não apenas passando as páginas para ver as imagens, sabe que se trata do lagarto 

Bill na cena em que Alice esteve entalada na casa do Coelho Branco.  

 A animação ocorre independentemente de o leitor tocar na tela ou não e ficará se 

repetindo até que o leitor mude de página, não sendo possível, também, interrompê-la. 

Como o designer de “Alice for the iPad” começou a “catequizar” seu leitor com surpresas 

e possibilidades no que diz respeito aos desenhos, o que inicialmente enche os olhos e 

causa surpresa, posteriormente deixa uma sensação de frustração, por não podermos 

interagir de maneira alguma com o que nos é oferecido na tela. 

 Na edição original de Carroll, ainda no capítulo quatro, temos a seguinte passagem 

da personagem Alice:  

 

E uma ideia brilhante lhe veio à cabeça. 'Se eu comer um destes bolos,' ela 

pensou, 'certamente produzirá alguma mudança no meu tamanho; e como ele 

possivelmente não pode me tornar maior, deve me tornar menor, eu 

suponho.Então ela engoliu um dos bolos, e ficou encantada em descobrir que ela 

começou a encolher imediatamente (CARROLL, 1865, p. 53). 

 

 Tenniel em nenhuma de suas ilustrações faz alusão a esta passagem da historia. 

Esta é uma segunda “liberdade” de Stevens na construção das ilustrações de Alice for the 

iPad. Quando falamos de liberdade, é referente à Atomic Antelope não ter utilizado 

nenhuma imagem original como ponto de partida para o design (isto já havia acontecido na 

página um do livro).  

 Na página dezenove, quando Alice está aprendendo a controlar o seu tamanho 

comendo bolinhos, vemos dez bolinhos caindo na tela e acomodando-se em sua base, à 

espera os toquemos ou os joguemos para os lados (figura 48). É um recurso similar ao 

usado na página dos doces do Dodô. Podemos tentar empilhá-los verticalmente à esquerda 

ou direita da tela do dispositivo, ou separá-los em conjunto (figura 49). Mais um recurso 

do design pensado para o suporte sem ,no entanto, preencher alguma lacuna ou reforçar 

alguma passagem da história. 

 Muito semelhante à cena do Dodô – no que diz respeito as possibilidades de 

interação do usuário com as imagens dinâmicas - é, também, a ilustração da página vinte e 
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um, quando Alice conversa com a lagarta fumando narguilé (figura 50). O original de 

Tenniel também foi usado como referência (figura 51). A opção da versão para o iPad 

disposta no canto direito da tela desconsiderou uma série de detalhes do original. 

Elementos da natureza e detalhes que estão atrás e ao redor de Alice foram retirados da 

ilustração digital.  

 Na variante digital se misturam novamente o recurso do movimento em um espaço 

restrito (apenas o braço da Lagarta pondo e retirando o narguilé da boca realiza 

movimento, caso o aparelho seja balançado ou o usuário aproxime a digital da mangueira 

do narguilé) e dos elementos que caem/se movimentam pela tela (no caso, dois 

cogumelos). Nesta página, entretanto, não faz sentido o usuário jogar cogumelos na 

lagarta, pois a lagarta está sentada sobre um cogumelo e conversando pacientemente com 

Alice, o que demonstra que, embora algumas intervenções contribuam com o andamento 

da narrativa e outras tenham efeito nulo, algumas podem confundir o leitor que esteja 

conhecendo Alice por esta versão. 

 

 

 

Figura 45 - Usuário assiste a fumaça sair pela chaminé - Página 17 - versão iPad 
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Figura 46 - Bill desentalando da Chaminé - Versão iPad 

Figura 47 – Bill cai novamente na Chaminé – Versão iPad 

 

 

Figura 48 - Bolinhos caindo na tela - página 19 - versão iPad 
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Figura 49 - Usuário movimenta bolinhos na tela do iPad 

  

 Das ilustrações realizadas por Tenniel, a imagem da Duquesa embalando o bebê na 

cozinha, na companhia de um grande gato sorridente, enquanto a cozinheira mexe o um 

caldeirão de sopa e a tempera com pimenta é sem dúvida uma das que tem maior “força de 

comunicação”, chegando a se equiparar com o texto (figura 52). Ela está situada na edição 

impressa dentro do capítulo titulado “Porco e Pimenta”. 

 

A Duquesa estava sentada em um tamborete de três pernas no meio, embalando 

um bebê; a cozinheira estava inclinando-se sobre o fogo, mexendo um grande 

caldeirão que parecia estar cheio de sopa. "Há certamente muita pimenta naquela 

sopa!" Alice disse para si mesma, tanto quanto podia por espirrar. Havia 

certamente muito dela no ar. Mesmo a Duquesa espirrava ocasionalmente; e 

quanto ao bebê, ele estava espirrando e chorando alternadamente sem um 

momento para pausa. As únicas coisas na cozinha que não espirravam eram a 

cozinheira e um grande gato que estava sentado no meio e sorrindo largamente 

de orelha a orelha (CARROLL, 1865, p. 81). 

 

 A mesma ilustração foi levada para a edição digital situada na página 27 (vinte e 

sete). Todas as personagens que compõe a cena – exceto Alice – possuem movimentos 
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restritos quando o suporte é balançado ou quando tocamos os mesmos com a ponta dos 

dedos (figura 53). A constatação de Alice de que havia muita pimenta no ar foi inspiração 

para que um grande recipiente cheio de pimenta, semelhante ao que a cozinheira segura, 

fosse inserido de forma dinâmica na tela da versão digital. O pote derrama pimenta sem 

parar e passeia pela ilustração inteira seja ao sabor da movimentação do iPad com as mãos, 

seja tocando e arrastando o mesmo com a ponta do dedos. É uma brincadeira poder 

derramar pimenta em cima da cabeça de cada personagem que está inserido na ilustração 

ou colocar mais pimenta no caldeirão da cozinheira (figura 54). 

 

 

Figura 50 - Alice conversa com a lagarta - versão iPad 
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Figura 51 - Alice conversa com a lagarta - versão Tenniel 

 

 

Figura 52 - Alice encontra a duquesa - versão Tenniel 
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Figura 53 - Alice encontra a Duquesa  - Versão iPad 

 

 Ao longo das ilustrações criadas para o iPad estudadas até aqui, vários movimentos 

restritos das personagens, seja no tremer do corpo inteiro, no balançar da cabeça ou 

movimentando apenas uma parte do corpo, parecem mais um truque de programação, uma 

espécie de “cartão de visita” para informar ao usuário que caminho o design de 

comunicação está tomando tecnicamente, do que realmente um artifício  que venha a 

contribuir, complementar ou mesmo narrar parte da história sem auxílio do texto.  

 Alice ninando o porco em seus braços, imagem inserida na página vinte e nove do 

ebook, é um exemplo em que este artifício tecnológico quando bem empregado, simulando 

um movimento restrito da personagem, faz todo o sentido. Enquanto nos traços de Tenniel 

– por força tecnológica, antes de tudo – temos uma Alice inerte, na versão desta mesma 

ilustração quando em sua ambiência digital, apoiada nos recursos tecnológicos oferecidos 

pelo aparelho, temos uma simulação do embalar de um bebê (figuras 55 e 56). Se em 

outras ocasiões os desenhos remediados são versões que não acrescentam muito além do 
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que Tenniel e Carroll tinham originalmente pensado, aqui temos o exemplo de como a 

ilustração dinâmica pode ser algo relevante para a obra.  

 No texto de “Alice no País das Maravilhas”, ainda no final do capítulo 6 (seis), 

onde estão inseridas as duas últimas ilustrações analisadas, temos uma terceira ilustração e 

uma passagem de texto que está no imaginário popular de quem teve algum tipo de contato 

com a obra de Carroll: o encontro de Alice com o Gato de Cheshire. Se na ilustração de 

Tenniel já temos o Gato instalado no galho da árvore (figura 57), ao sairmos da página 

trinta da edição digital, para a página trinta e um, somos surpreendidos com o Gato de 

Cheshire aparecendo lentamente em meio a ilustração (o original de Tenniel, novamente 

serviu de norte para os designers da Atomic Antelope). Primeiro o sorriso, depois o restante 

do corpo do gato e posteriormente o corpo volta a desaparecer lentamente, ficando o 

sorriso como último elemento a sumir da tela (figuras 58, 59 e 60). O usuário não tem 

participação nenhuma nesta sequência dinâmica das ilustrações.  

 

 

Figura 54 - Recipiente de pimenta sobre a panela colocado pelo usuário do iPad 
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Figura 55 - Alice nina o porco – Versão iPad 

Figura 56 – Alice nina o porco – Versão Tenniel 

 

 

Figura 57 - Alice e o gato Cheshire - versão Tenniel 

Figura 58 – Alice e o gato Cheshire – versão iPad 1 
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Figura 59 – Alice e o gato Cheshire – versão iPad 2 

Figura 60 – Alice e o gato Cheshire – versão iPad 3 

 

 Em um trecho de pouco mais de vinte linhas no texto original de 1865 o gato 

aparece e desaparece nos galhos da árvore pelo menos três vezes para Alice. Aqui a 

contribuição do design de comunicação dialoga de forma mais intensa com o texto, o 

suporte apenas aprimorou a força de comunicação da imagem. A ilustração animada aqui é 

muito mais elucidativa do que a original. 

 Avançando para a página trinta e quatro, Stevens trouxe a mesma ilustração 

original de Tenniel presente no capítulo titulado “Uma louca festa do chá”, onde Alice 

encontra-se com o Chapeleiro e a Lebre de Março (figuras 61 e 62). Como animação, 

apenas o balançar isolado da cabeça dos dois últimos – o que chamamos de movimento 

restrito. O que em nada contribui para a sequência narrativa ou para a concepção do que 

Tenniel havia desenhado. 

 As duas ilustrações que seguem na edição digital estão todas presentes no capítulo 

“O campo de croquete da rainha” da edição original (figuras 63 e 64). A página trinta e 

oito de Alice for the iPad  traz a primeira delas, mas com elementos interativos adicionais. 
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Temos mais uma vez o efeito de objetos caindo, mas nesta versão o que caem são pétalas 

de rosas - brancas e vermelhas - que criam um bonito efeito na página se sacudirmos ou 

virarmos o iPad (figura 65).  

 Elas dialogam com a ilustração que traz os jardineiros da Rainha de Copas pintando 

as rosas brancas de vermelho. É como se, ao serem pintadas, várias pétalas tivessem caído 

antes e após a pintura. As pétalas também funcionam como uma espécie de jogo: o usuário 

tocando pétala por pétala pode separar as brancas das vermelhas em espaços diferentes da 

tela do iPad, por exemplo (figura 66).  

 Já a página 40 (quarenta) traz o encontro de Alice com a Rainha e o Rei de Copas. 

Temos como animação dentro de toda a cena uma coroa caindo (figura 67), mas essa coroa 

acomoda-se numa almofada segurada pelo Rei. O leitor, se desejar, tira a coroa dali e a 

movimenta pela tela, mas logo perceberá, um tanto frustrado, que a Coroa não se firma em 

nenhum outro lugar, apenas nos limites da página ou na almofada do Rei (figura 68). Uma 

outra opção encontrada após manusear a coroa é que o leitor pode escondê-la atrás do 

vestido da rainha (figura 69).  

 Citado anteriormente, em ilustrações mais complexas como esta aqui analisada, as 

opções de cor eleitas pelo design digital ajudam na leitura da cena, dando destaque aos 

elementos e personagens de fundo,  que não se destacam tanto na ilustração  original. 

Carroll em seu texto, diz explicitamente que a Rainha ficou “vermelha de raiva” no diálogo 

travado com Alice. No original temos apenas o semblante da Rainha de Copas em 

desagravo. Na edição digital a cena completa-se com o recurso da cor. 
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Figura 61 - Uma louca festa do chá - Versão iPad 

 

 

Figura 62 - Uma louca festa do chá - Versão Tenniel 
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Figura 63 - Jardineiros pintam rosas - versão Tenniel 

Figura 64 – Alice encontra a Rainha – versão Tenniel 

 

 

     Figura 65 - Jardineiros pintam rosas - versão iPad           

Figura 66 – Pétalas separadas pelo usuário – versão iPad 
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Figura 67 - Alice encontra a Rainha - versão iPad 

 

Figura 68 - Usuário põe coroa na almofada - versão iPad 

Figura 69 – Usuário esconde a coroa – versão iPad 
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 Chegamos à página quarenta e três, que transpõe a ilustração de Tenniel do 

reencontro de Alice com a Duquesa no capítulo “A História da tartaruga falsa” (figura 70). 

Alice está com o flamingo nas mãos, pois reencontra a Duquesa no jogo de croquete. E 

neste jogo de croquete da rainha, os flamingos funcionam como tacos. O elemento 

dinâmico da ilustração da versão para o iPad restringe-se apenas há um movimento restrito 

da cabeça da Duquesa e do flamingo (figura 71). Este efeito nada acrescenta para a 

construção da história ou para a valorização da ilustração ou mesmo da leitura do livro 

através do dispositivo móvel – reforçando aqui que muitas das ilustrações Tenniel quando 

transpostas para a ambiência digital foram remasterizadas com o intuito de valorizar as 

possibilidades do dispositivo. 

 A antepenúltima ilustração interativa que aparece na versão para o iPad  retrata a 

passagem do tribunal no capítulo final da versão impressa titulada “O depoimento de 

Alice” (figura 72). Na obra original a ilustração está na abertura do livro antes, mesmo do 

sumário. Stevens optou por atrelá-la ao texto localizado na página 45 (quarenta e cinco) 

(figura 73) na versão para o iPad. Mais uma vez os recursos de objetos caindo e elementos 

presos “tremendo” são usados em conjunto, na bela ilustração do tribunal. No caso, são 

cerca de vinte tortinhas que caem e podem ser arremessadas em direção de cinco 

personagens que compõe a cena, dentre eles o Rei e a Rainha de Copas (figura 74). É uma 

nova possibilidade de jogo, mas sem pontuação, como os demais já aqui exemplificados.  

 Essa repetição de recursos, que por vezes nosso texto parece criticar, na verdade 

contribui para que o leitor se familiarize com as ferramentas do iPad. Lembremos aqui que 

apesar de ser uma leitura que pode seduzir um leitor de qualquer idade, Alice é por 

essência um livro voltado para crianças. E em sua ambiência digital, foi pensado para 

atrair, dentre outros, este público em específico. Com uma linha de possibilidades técnicas 

alinhadas e limitadas a um pequeno conjunto variedades interativas, o design de 

comunicação cumpre sua função também enquanto técnica: familiarizar o leitor a utilizar o 

tablet da Apple como ferramenta de leitura quando de seu lançamento em 2010. Ao criar 

uma gama de cinco ou seis formas de animação entre as infinitas possíveis, os criadores 

dão coesão, estilo ao livro, entendido aqui como “projeto de obra bem definido e acabado”, 

para usarmos termos de Calvino (1990, p. 71), ou “um objeto dotado de propriedades 

estruturais definidas, que permitam (…) o revezamento das interpretações, o deslocar-se 

das perspectivas”, nos termos de Eco (1968, p. 23). 
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Figura 70 - Alice reencontra a duquesa - versão Tenniel 

 

 

Figura 71 - Alice reencontra a duquesa - versão iPad 
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Figura 72 - O tribunal - versão Tenniel 

 

 

Figura 73 – O tribunal – versão iPad                                    

Figura 74 - Tortas caem na tela - versão iPad 
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 Ao realizarmos a análise comparativa das ilustrações originais de Tenniel e aquelas 

desenvolvidas pela equipe da Atomic Antelope verificamos que algumas concebidas por 

esta última, não só contribuem com, como traduzem, o texto de Carroll tanto quanto 

aquelas idealizadas pelo ilustrador inglês; cumprem uma das principais funções das 

ilustrações que é ajudar a construir junto ao leitor o universo pensado pelo autor no 

momento que este desenvolveu sua história.  

 Sem dúvida os recursos possibilitados pelo tablet da Apple foram fundamentais 

para aprimorar o desenho original de Tenniel na ilustração da página 47 (quarenta e sete) 

em sua remediação para o iPad. Se no original impresso já vemos Alice crescida e os 

jurados da bancada vindo ao chão dentro do tribunal por causa do repentino crescimento da 

personagem (figura 75), ao passar da página 46 (quarenta e seis) para a seguinte, o leitor é 

surpreendido com uma Alice pequena crescendo dentro da tela (figuras 76, 77 e 78).  

 

 

 

Figura 75 - Alice cresce dentro do tribunal - versão Tenniel 
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Figuras 76, 77 e 78 - Alice cresce no tribunal - versão iPad 

 

 Não há possibilidade de interação do usuário, mas verifica-se que o resultado foi 

dos mais consistentes no somatório “texto +  ilustração original + remediação para o 

iPad”. Nesta animação, diferentemente da primeira, em que Alice encolhe e estica, o leitor 

não pode interferir, apenas observa o movimento de Alice crescendo, assim como foi com 

o Gato de Cheshire. É importante notar, ainda, que nesta página Alice cresce apenas uma 

vez, não é o que se chama de movimento em loop, repetido infinitamente, como o aparecer 

e desaparecer do Gato. Movimentar ou não o aparelho também não terá efeito no “crescer” 

da personagem na tela.  
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"Quem liga para você?" disse Alice, (que havia crescido para seu tamanho 

normal neste momento.) "Vocês não são nada além de um baralho de cartas!". 

Neste momento todo o baralho subiu pelo ar, e veio voando sobre ela: ela deu um 

pequeno grito, metade de medo e metade de raiva, e tentou batê-los... 

(CARROLL, 1865, p. 187). 

 

 Foi tendo como fonte este trecho da história que Tenniel construiu a sua última 

ilustração para a obra de Carroll. Nela temos Alice crescida sendo atacada por cartas de 

baralho e tentando ao mesmo tempo se defender e golpear as mesmas (figura 79). A 

Contribuição dada por Stevens foi mais uma vez dar dinâmica e vida não só às cartas, mas 

também a menina. A última ilustração de Alice for the iPad presente na página 49 

(quarenta e nove) da edição resumida é também a última ilustração dinâmica-interativa da 

obra digital, como também quarta e última a tomar toda a tela do dispositivo (figura 80). 

 

 

Figura 79 - Alice atacada pelo baralho - versão Tenniel 
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Figura 80 - Alice atacada pelo baralho - versão iPad 

 

 Uma explosão de cartas volta-se contra a personagem que se defende e ataca com o 

braço direito em movimento. Se Tenniel foi meticuloso ao desenhar as cartas voando em 

direção de Alice, no ebook da Apple, as cartas voam de verdade. O movimento é em loop e 

cada vez que as cartas tocam em Alice, ela se movimenta (treme). O leitor, se desejar, e 

conseguir, pode tentar afastar as cartas de Alice utilizando seus dedos. Mas as cartas não 

vão parar de surgir, dos mais variados naipes e números, até que ele troque a página e o 

texto nos conte que Alice acordou novamente ao lado da irmã.  

 Como constatamos as páginas que trazem as ilustrações originais remediadas de 

forma dinâmica para a ambiência digital não poderiam ser produzidas em outro tipo de 

mídia que não o tablet, por sua arquitetura sui generis. Essas ferramentas, é claro, 

impressionam e encantam pelo ineditismo, pelo menos para aqueles que, em abril de 2010, 

eram recém apresentados ao iPad e seus recursos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Como Alice em meio às portas depois de adentrar na toca do Coelho: em alguns 

momentos, assim me senti redigindo este estudo repleto de possibilidades, de nuances, de 

hiperlinks, para usarmos um termo da era digital. Primeiramente pela contemporaneidade e 

interdisciplinaridade que o objeto pedia: havia muito por conceituar, nosso leitor talvez 

nunca tenha pego um Kindle ou um iPad, não saiba o que é um arquivo PDF, não esteja 

familiarizado com a terminologia da informática. Aqui procuramos deixar clara a distinção 

que fizemos ao longo de todo o trabalho entre livro digital e livro digitalizado.  

 O livro digitalizado é a reprodução de um livro impresso (seja através da digitação 

de seu texto ou do scanner de suas páginas) para um arquivo digital, normalmente PDF. 

Ainda hoje o ebook é sinônimo desse tipo de livro, que na verdade foi escrito para ser lido 

em papel, seja de jornal ou de livro, o que interfere sobremaneira na sua composição 

(linearidade, organização, composição gráfica). Arquivos EPUB, em que o texto pode ser 

marcado, buscado, as fontes podem ser ampliadas ou reduzidas, em geral também têm 

sido, até aqui, meras reproduções de um texto escrito para o papel, sem a utilização, por 

exemplo, de hiperlinks ou multimídia. 

 Depois, pelo recorte temático comparatista: é inevitável lembrarmos das modernas 

concepções para tradução e adaptação ao nos depararmos com edições digitais. Por fim, 

pelo próprio objeto escolhido: Alice no país das Maravilhas e Através do Espelho são dois 

dos livros mais traduzidos e adaptados, deles se originaram filmes, peças de teatro, jogos 

de videogame, músicas, e muitas dessas versões fazem parte do universo contemporâneo.  

 Assim, optamos por dividir a dissertação em duas partes principais, a primeira 

trazendo um apanhado histórico que corrobore que o livro como hoje conhecemos é fruto 

de um processo tecnológico que data de milênios, passando pelos rolos, depois pelos 

códices manuais, pela prensa de Gutenberg e pelas transformações da era digital. Achamos 

oportuno contextualizar a era digital, mostrando que o digital não é o oposto do real, do 

material, e sim do analógico. Relembramos, de forma sucinta que foi o  avanço da 

tecnologia digital que propiciou o surgimento do ebook e posteriormente das ilustrações 

aqui analisadas. O termo ebook que, esperamos, após nossa explanação, não seja utilizado 

de forma imprecisa, definindo tanto aparelhos como o Kindle (que deveríamos chamar de 

e-readers) quanto arquivos em PDF ou livros feitos especialmente para um suporte digital 

(como o iPad).  
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 Chegamos, assim, à segunda parte da dissertação, onde os conceitos e temas 

pertinentes ao design de comunicação, poderiam nos aproximar do pensamento de os 

ilustradores aqui analisados: John Tenniell e Chris Stevens.  

 Avançamos em fim para as ilustrações originais de 1865 e sua posterior remediação 

para o iPad sem deixar de nos apoiarmos no texto de Lewis Carroll. Apesar de se tratar de 

uma história conhecida pelos mais diversos públicos, achamos importante retomar algumas 

informações sobre sua narrativa, títulos de capítulos, onde estavam inseridos na história, 

para posteriormente compará-las entre si e valorizar o trabalho de gráfico do design de 

comunição (seja no traço original, seja em sua versão digital), pois muitas vezes lemos 

apenas o texto de Alice, enquanto os livros infanto-juvenis e os livros digitais 

contemporâneos demonstram a cada momento a importância do livro como objeto gráfico, 

algo que os copistas medievais já reconheciam.  

 A opção foi por uma perspectiva que buscasse ressaltar que elementos novos 

surgiram e quais permaneceram perante as ilustrações analisadas; uma leitura de Alice que 

fugisse do rótulo de literatura infanto-juvenil e buscasse comparar as imagens inseridas 

dentro do suporte onde estavam ambientadas. Perceber através da análise das ilustrações 

que cada vez mais escritores, designers, programadores e produtores estão criando livros 

especialmente para esses aparelhos digitais, os verdadeiros livros digitais, que exploram 

ferramentas existentes apenas nesses aparelhos, como movimento, som, toque na tela, 

hiperlinks, etc.  

 Alice for the iPad, quando surgiu explorando essas potencialidades. Em uma versão 

menos “interativa”, se mostrando por fim muito mais “animada” enquanto opção do design 

de comunicação; e não tão diferente versão impressa da obra. As possibilidades criativas, 

porém, ficaram evidentes, principalmente no que diz respeito as ilustrações dinâmicas 

digitais. Ocorre que, por muito tempo, pelo menos desde Gutenberg, o livro foi sinônimo 

de muitas páginas de texto e uma ou outra gravura. Desde o século XX, porém, a ilustração 

voltou com força, especialmente na literatura infanto-juvenil, talvez desde que a própria 

Alice, entediada com os “livros sem figuras nem diálogos”, caiu no sono e entrou na toca 

do coelho. Depois veio o design gráfico. E agora, nessa revolução que Chartier chama de 

mais importante do que a de Gutenberg, parece que o texto ganhará novas companhias, 

embora continue sendo, pela sua natureza, o condutor da história.  
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 Alice for the iPad deve ser encarado como metonímia dessas novas possibilidades 

para a literatura, uma literatura lúdica.  O livro digital, assim, é um produto do seu tempo 

que tem na palavra, na literatura, seu cerne, mas irá agregar a ela todas as demais artes, a 

música, o vídeo, o design, a fotografia, e, ainda, a interatividade, o movimento, a 

construção em rede. 

 Das ilustrações aqui analisadas constatamos que muitas delas se apropriam dos 

originais de Tenniel e ao serem remediadas para a tela do iPad dialogam com o texto em 

profundidade maior ― e vão além, porque o suporte permite a inclusão de elementos 

extratextuais. A seleção e a concepção das imagens pensadas pela Atomic Antelope 

destacam-se, sobretudo, porque a ilustração e a interação são os principais responsáveis por 

recontar história do ponto de vista imagético, visto que o texto foi pouco modificado. Não 

há um novo enredo sendo contado. Apenas Alice e sua aventura que passaram a ser 

admirada e acompanhada através das imagens interativas e animadas; nesse sentido, a 

edição digital de Alice aproxima-se do conceito de livro ilustrado, já que a imagem releva-

se de suma importância para a compreensão da narrativa e em várias passagens consegue 

através de uma única ilustração abarcar passagens inteiras do texto de Carroll.  

 Em Alice for the iPad, o usuário tem uma nova experiência com as ilustrações, 

pode sacudir o aparelho, virá-lo de cabeça para baixo, tocar nas páginas e promover 

movimentos, mas não interfere de forma alguma no texto: Alice continuará encontrando a 

Rainha, participando do julgamento e acordando ao lado de sua irmã faça o leitor o que ele 

fizer.  

 É inegável, ainda assim, que Alice for the iPad é o que chamamos nesse estudo de 

um livro digital, e não um livro digitalizado, pois explora as possibilidades de sua mídia 

para potencializar o efeito do texto, ainda que, aqui, de forma muito tímida. Não custa 

lembrar, por fim, que essa versão foi lançada apenas dois meses e meio depois do 

lançamento do próprio tablet, que por sua vez estava lançando um aparelho bastante 

diferente do que havia no mercado. 

 A edição de imagens de Chris Stevens, além do tributo ao ilustrador original, foi 

trabalhada para dialogar com o universo fantasioso do texto de Carroll, atingir o público 

alvo tanto o adulto como a criança e principalmente revelar potencialidades do iPad  como 

ambiente de criação das ilustrações, fugindo da mera digitalização de imagens em voga até 

aquele momento por quem manuseava os tablets já existentes. A versão digital, parece um 

pouco mais atraente à criança do que ao adulto, por causa das brincadeiras interativas, 
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embora possa interessar especialmente aos velhos e nostálgicos amantes de Alice, que 

estão sempre à procura de suas novidades.  

 Independente de sua edição ser digital ou impressa, ou de ser um livro tradicional 

para adultos, se tomado apenas como um livro infantil ilustrado, este extrapola os rígidos 

padrões editoriais para se firmar justamente na diversidade, na experimentação e na 

constante renovação das possibilidades. Na conclusão de seu livro, Linden relata o 

seguinte: 

Percebo mais do que nunca o quanto o livro ilustrado é uma forma original, livre 

e que, felizmente, permanece em parte inapreensível. Esse tipo de livro 

realmente escapa a qualquer tentativa de fixação de regras de funcionamento. 

Sua diversidade e flexibilidade não raro contrariam as tentativas de modelização 

de seus princípios e implicam uma constante atualização das certezas" 

(LINDEN, 2011, p. 159). 

 

 Essa diversidade e flexibilidade são facilmente verificadas nas “Alices”, aqui 

analisadas, seja em sua versão de 1865 ou na moderníssima versão de 2010. Constata-se 

um vínculo inesgotável estabelecido entre os textos de Carroll e o universo iconográfico de 

Alice ― que adquiriu vida própria ainda como livro – fugindo das outras linguagens 

artísticas que possibilitariam tal ação – teatro e cinema, por exemplo. Afirma-se, portanto, 

que Alice for the iPad caracteriza um caso excepcional – pois houve nova quebra no que 

diz respeito à relação texto-imagem na narrativa e, assim, muitas de suas edições, quando 

remediadas para a tela de um tablet e potencializadas em composição com o texto devido 

as novas ferramentas, ainda podem, com certeza, ser classificadas como “livros ilustrados”. 

Ainda estão cumprindo mesmo com o advento das novas tecnologias sua real e original 

função comunicativa.  

 Mais do que isso podemos afirmar na análise aqui realizada: a criação de Tenniel e 

a posterior remediação de seu trabalho propiciada por Stevens, nunca deixou de se voltar 

para a criação de Carroll. A comunicação, a compreensão do texto é que auxiliou o 

estabelecimento dessa linguagem peculiar; influenciou as novas gerações de criadores de 

livros ilustrados; inspirou escritores, ilustradores, designers e outros envolvidos nesse 

projeto interdisciplinar. Não foi apenas domínio técnico ou artístico. A maneira como o 

autor subverteu o caráter admonitório dos contos de fadas, buscando divertir o leitor 

através do humor nonsense, da crítica irônica à sociedade vitoriana, dos acontecimentos 

“sem pé nem cabeça”, afirma a inovação decisiva de Carroll para o livro ilustrado: 
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Não perguntaremos, pois, qual é o sentido de um acontecimento: o 

acontecimento é o próprio sentido. O acontecimento pertence essencialmente à 

linguagem, ele mantém uma relação essencial com a linguagem; mas a 

linguagem é o que se diz das coisas. Jean Gattegno marcou bem a diferença entre 

os contos de Carroll e os contos de fada clássicos: em Carroll tudo o que se 

passa, passa-se na linguagem e passa pela linguagem; “não é uma história que ele 

nos conta, é um discurso em várias partes...” É exatamente nesse mundo plano 

do sentido-acontecimento, ou do exprimível-atributo, que Lewis Carroll instala 

toda sua obra (AMORIM, 2005, p. 53). 

 

 Os ilustradores aqui estudados, em diferentes séculos e influências culturais, 

bancaram esta mesma inovação proposta pelo criador de Alice quando esta ainda era 

apenas discurso narrativo, sem cor, sem rosto, sem vislumbre do País onde ela estava a se 

aventurar. Carroll realizou um projeto ambicioso e louvável, cujo forte apelo atemporal 

está destinado a permanecer no imaginário coletivo para sempre ― independente de qual 

seja sua mídia de veiculação: impressa ou digital, no papel ou na tela, decodificada através 

de palavras ou imagens. Tão marcante é essa característica de narrativa não linear, 

condizente com a cultura digital, que não houve dificuldades na adaptação dos contos de 

Carroll para a mídia interativa.  

 Se a praticidade do livro digital tem seu lado positivo, devido à economia de espaço 

físico, à portabilidade, à facilidade de reprodução e distribuição, por outro, à padronização 

dos formatos, que passam a ser adequados ao tamanho da tela, talvez seja um dos maiores 

limitadores na conversão do livro ilustrado para o digital: 

 

O livro ilustrado contemporâneo oferece grande variedade de formatos. A 

organização das mensagens a serviço da página ou da dupla, bem como o 

tamanho e a localização das imagens e do texto, estão solidariamente articulados 

com as dimensões do livro. Por essa perspectiva, o formato se torna determinante 

para a expressão. Assim como o pintor escolhe sua tela, o criador do livro 

ilustrado compõe em função das dimensões do livro (LINDEN, 2011, p. 52). 

 

 As novas exigências, dificilmente contornáveis, atendem não só às dimensões da 

tela, mas às próprias configurações do dispositivo digital. Aliás, a maneira como o leitor 

lida com o suporte é previsto na interação homem-computador. Não só os formatos, 

portanto, padronizam-se, mas os próprios gestos fazem parte de uma programação 

previamente elaborada, previsível e objetiva, muito diferente daquela subjetividade 

intrínseca ao virar de páginas no livro impresso. Aliás, objetividade e subjetividade são 

palavras que definem bem a dualidade entre digital e impresso. O primeiro é uma resposta 

pratica à velocidade acelerada da sociedade atual; já a contemplação lenta e gradual do 
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livro físico, página a página, parece incompatível com a rapidez proposta pelo digital. 

Nesse sentido, o livro ilustrado pode aproximar-se ainda mais do status de obra de arte, 

tendo em vista que sua subjetividade, presente nas imagens narrativas sequenciais, é, 

muitas vezes, cuidadosamente projetada para ser lida e contemplada lentamente. 

 Caso, enfim, num futuro próximo, o digital domine de vez o cenário do livro, para 

onde irá a imensurável variedade de formatos e diversidade conceitual, características do 

livro ilustrado? Se os apocalípticos estiverem certos, se o impresso chegar ao fim e, 

doravante, o digital dominar todo o espaço que foi dele por séculos, os livros ilustrados 

estarão na lista dos sobreviventes mais prováveis, visto que exploram ao máximo as 

possibilidades do livro impresso: “a materialidade dos livros ilustrados se mostra cada vez 

mais variada, incentivando escolhas significativas quanto ao formato do livro, espaços em 

branco, encadernação, tipo de papel etc.” (LINDEN, 2011, p. 35). Mais do que nunca, o 

livro ilustrado realça suas qualidades intransponíveis para o meio digital. 

 Enquanto o livro ilustrado atinge a maturidade de seu desenvolvimento evolutivo, o 

digital engatinha para seus primeiros passos. Passa, agora, pelo mesmo processo que o 

livro infantil e a ilustração atravessaram na era vitoriana: a busca pela linguagem. Soma-se 

a isso, a velocidade tecnológica progressiva, que reserva sempre muitas surpresas para o 

futuro: como em um passe de mágica, novas possibilidades surgirão a todo tempo. 

Estabelecendo uma comparação com os produtos de hoje que se tornam rapidamente 

obsoletos, os conceitos ainda em construção do livro infantil digital podem, de uma hora 

para outra, simplesmente ir abaixo ― para isso, basta a introdução de uma nova tecnologia 

que se sobreponha à anterior. E novos funcionamentos precisarão ser estabelecidos. Isso só 

ratifica a necessidade de constante renovação dos estudos nessa área de design de 

comunicação. 

 Voltando, por fim, as considerações das análises do design aqui expostas, é 

importante ressaltar que o digital, justamente por ainda não ter estabelecido amplamente 

sua linguagem, baseia-se primordialmente no funcionamento do livro impresso. É o caso 

do efeito adicionado às páginas de Alice for the iPad, que tentam imitar a aparência de uma 

página de papel velho, desgastado pelo tempo. Enquanto o livro digital não se desprender 

de convenções restritas ao impresso ― como o virar de página, por exemplo ― e focar nas 

qualidades próprias do virtual, dificilmente conseguirá atingir seu objetivo. Afinal, se sua 

intenção for somente a de criar um simulado do livro impresso, nunca será melhor 



149 

 

 
 

sucedido que o próprio códice. O ideal, portanto, é explorar as possibilidades quase 

infinitas do meio digital, da audiovisual e da mídia interativa. 

 Até porque edições ilustradas de outros livros, ou mesmo de outras ilustrações de 

Alice no País das Maravilhas, podem não se adaptar facilmente a ambiência digital e pedir 

uma concepção que em nada venha a remediar algo já trabalhado anteriormente.  No iPad, 

apesar de agir o tempo todo com os dedos, mãos e até com o movimento dos braços por 

completo, o leitor toca uma superfície lisa e inexpressiva para a experiência tátil.  

 Livros ilustrados como o a própria edição de 1865 e outras tantas editadas nos anos 

seguintes, por sua vez, mesmo não explorando de uma maneira literal essas possibilidades 

táteis, mantém a materialidade como força ativa, elemento essencial na experiência de 

leitura. Sobretudo, as qualidades do “olhar tátil”, desenvolvidas nas ilustrações poéticas e 

ricas em significados, detalhes, texturas, luzes e sombras, não pretendem estimular apenas 

os olhos e as pontas dos dedos, mas querem atingir o intocável: querem desmaterializar-se 

para habitar o imaginário; pretendem morar na imagem mental criada pelo leitor no mais 

íntimo de seu devaneio para, enfim, fixar-se para sempre do outro lado do “toca”, como 

uma fotografia ou, simplesmente, como uma memória de eternizada. 
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