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     Resumo 

 O presente trabalho discute a influência do design so-
bre os hábitos das pessoas e como essa área pode ajudar a in-
centivar o brasileiro a ler mais livros, visto que, de um modo ge-
ral, o Brasil não possui esse hábito ou é muito pouco difundido 
na sociedade. O ato de ler livros passou por diversos contextos, 
em diferentes épocas, até chegar nos moldes como conhece-
mos hoje, uma atividade essencial para o desenvolvimento do 
intelecto e do pensamento crítico, a qual já foi muito valoriza-
da nos séculos passados, mas que hoje não está tão presente 
dentre os jovens. Assim, para que pudesse desenvolver ações 
a fim de colaborar para solucionar esse problema, foi preciso, 
primeiramente, pesquisar como se inicia a formação da leitura 
no indivíduo e como o design pode contribuir com isso. A partir 
da utilização de técnicas e metodologias da própria área do de-
sign, como o Design Thinking, possibilitou a criação da marca 
Hystorium, um conjunto de ações cujo objetivo é incentivar os 
jovens a lerem livros, tanto e-books como físicos, por meio da 
interação com outros membros e da gamificação explorada em 
um website. Esta ação foi submetida a testes com usuários, fo-
ram colhidos diferentes resultados de forma a aprimorá-lo para 
uma eventual implementação.

 Palavras-chave: Design digital; Hábito de leitura; Incentivo à 
leitura.
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    Abstract

 The present work discusses the influence of design on 
people’s habits and how this area can help encourage Brazi-
lians to read more books, since, in general, Brazil does not have 
this habit or is very widespread in society. The act of reading 
books went through different contexts, at different times, until 
it came along the lines as we know it today, an essential acti-
vity for the development of intellect and critical thinking, which 
has already been highly valued in the past centuries, but which 
today is not so present among young people. Thus, in order to 
develop actions in order to collaborate to solve this problem, 
it was necessary, first, to research how the formation of re-
ading begins in the individual and how design can contribu-
te to it. From the use of techniques and methodologies in the 
design area itself, such as Design Thinking, it was possible to 
create the Hystorium brand, a set of actions whose objective is 
to encourage young people to read books, both e-books and 
physicists, through interaction with other members and the 
gamification explored on a website. This action was subjected 
to tests with users, different results were collected in order to 
improve it for an eventual implementation.

Keywords: Digital design; Reading habit; Reading incentive. 
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 Não é de hoje que o Brasil é reconhecido como um país 
em que o hábito da leitura é pouco disseminado entre a popu-
lação. Uma das várias causas que contribuem para a ocorrência 
desse fato é a falta de incentivo à leitura pelos pais durante 
a infância da criança, podendo ocasionar desinteresse futuro 
pelo livro, prejudicando a formação de um cidadão mais culto e 
crítico na sociedade.

 A pesquisa “Retratos da Leitura no Brasil” (2016), que 
investigou os hábitos de leitura dos brasileiros, mostrou  que 
pouco menos de cinco livros foram lidos por pessoa alfabe-
tizada durante todo o ano de 2015, sendo que desses, nem 
mesmo três foram lidos por inteiro. Além disso, no tocante ao 
tempo dedicado à leitura, como mostra a pesquisa “Índice de 
Cultura Mundial” (BVL, 2016), o Brasil fica abaixo de países de 
iguais condições, como a Índia, a China e a África do Sul, ou 
menos desenvolvidos, como a Venezuela e a Tailândia. Diante 
deste cenário, foram realizadas ações por parte de iniciativas 
privadas e governamentais, como ONGs, que resultaram no 
aumento do índice de leitura, sobretudo de livros, como indi-
cado na pesquisa da “Retratos”. Entretanto, essas ações não 
alcançaram o efeito desejado, sendo que se esperava uma por-
centagem mais elevada do índice de leitura em comparação 

com a pesquisa anterior. Assim, é válido ressaltar que há um 
número expressivo de não leitores no país.

         Afinal, qual é a importância da leitura? Além de ser o 
elemento indispensável para o desenvolvimento do pensa-
mento crítico, a leitura potencializa os aspectos culturais e so-
ciais do ser humano, o que influencia a maneira de agir, pensar 
e falar do indivíduo. É através da investigação acerca da leitura 
que se pode compreender e ser compreendido evitando desen-
tendimentos, tornando-a assim um dos principais meios para a 
obtenção de informações e a formação de ideias (KARLBERG, 
2017). Assim como aumenta a capacidade criativa e imagética 
através de situações fictícias – como nos livros, que levam o 
leitor para diferentes tempos e lugares – é por meio da leitura 
que se pode melhorar enquanto ser humano, pois ao ler uma 
história, cria-se uma relação de empatia com os personagens, 
estimulando maior afeição pelo próximo. De acordo com a so-
cióloga Zoara Failla (2016), a leitura é um ato que

[...] transforma, informa, emociona e humaniza. Traduz e 
nos aproxima do que é humano em diferentes tempos, 
lugares, sentidos, culturas e sentimentos. É a principal 
ferramenta para a aprendizagem e para a educação de 
qualidade, e condição essencial para o desenvolvimento 
social de uma nação (FAILLA, 2016, p. 21).
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 Outro benefício proporcionado pela leitura é a capaci-
dade de o indivíduo se sobressair em sua carreira profissional 
devido ao bom desenvolvimento do acervo léxico, facilitando, de 
certa forma, a entrada no mercado de trabalho e a obtenção de 
cargos relativamente superiores. E por fim, o fator mais impor-
tante que a leitura pode proporcionar é a transformação social, 
pois é através do conhecimento adquirido e do acesso à infor-
mação que se pode manifestar suas opiniões e, assim, ajudar a 
construir uma sociedade mais justa e democrática para todos.

 Com base nessas premissas e no potencial do design 
– tal como influenciar e mudar o estilo de vida das pessoas –, 
o tema abordado neste Trabalho de Conclusão de Curso foi a 
questão da ausência do hábito da leitura de livros como ativi-
dade de lazer, especificamente no público jovem entre 18 a 29 
anos. Foram evidenciadas as principais causas para a ocorrên-
cia dessa ausência, as quais tornaram-se base para a projeção 
de ações para melhorar o índice de leitura de obras, sendo que é 
dentro dessa faixa etária que se tem a possibilidade de estimu-
lar novos hábitos. Para tanto, o principal objetivo foi desenvolver 
ações em design digital para incentivar um indivíduo não leitor 
a se tornar leitor, transformando a leitura de exemplares em um 
hábito. Além disso, os objetivos secundários deste projeto foram 

entender quais e como são adquiridos os hábitos pelos jovens 
brasileiros, compreender o que e quem são seus influenciado-
res (que determinam o seu estilo de vida), por que não se tem 
o hábito de leitura, o que fazem no tempo livre, e quais gêneros 
de leituras são os mais lidos tanto pela população geral como 
pelo público específico deste trabalho.

 No primeiro capítulo, serão expostos argumentos com 
embasamento teórico sobre o panorama da leitura no Brasil, 
bem como os benefícios que traz para o ser humano e a situa-
ção que a leitura se encontra atualmente tanto no meio acadê-
mico como na vida do jovem. Também serão relatadas as pes-
quisas de campo realizadas tanto pelos organizadores deste 
trabalho como de um artigo referencial para a discussão sobre 
a importância que os jovens dão a leitura.

 No segundo capítulo, serão expostas as propostas de 
ações desenvolvidas segundo a metodologia Design Thinking 
(VIANNA et al, 2012) que visam atender ao problema citado. 
Essas ações projetuais consistem, juntamente com a identida-
de visual da marca, em um jogo no estilo RPG, cujo objetivo é 
atrair o público não leitor além de uma plataforma digital web e 
campanhas de divulgação da marca nas redes sociais.

 Por fim, o Capítulo 3 contempla, ainda seguindo a me-
todologia do Design Thinking, a etapa de prototipação da prin-
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cipal ação projetual, em um processo de validação por meio de 
testes com usuários e os princípios das Heurísticas de Nielsen 
(NIELSEN, 1994). Nesta parte são descritos os testes, desde 
seu planejamento até os resultados obtidos, bem como as pro-
postas de melhorias na interface. 

 Encerra-se o trabalho com as reflexões finais sobre o 
processo de desenvolvimento do mesmo
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Capítulo 1

Pesquisa Teórica Referencial
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1.1 Design

1.1.1 Conceito de Design

 Descrever o conceito de design não é uma tarefa sim-
ples, pois exige domínio teórico para se alcançar um ponto de 
vista coerente com sua história e função desempenhada. Muitos 
historiadores e designers profissionais diferem-se entre si sobre 
os conceitos e a visão que se tem acerca do design, procuran-
do entender quando surgiu, qual seu significado e as diferentes 
definições que o design possui. Especificamente por conta das 
definições, o significado acaba não sendo compreendido com-
pletamente, pois cada autor carrega consigo a sua própria defi-
nição. Nesta seção será abordado brevemente o fator histórico, 
bem como perspectivas de alguns autores sobre o tema.

 De acordo com o dicionário “Oxford”, o termo design sig-
nifica “projeto ou desenho produzido com o objetivo de mostrar 
a aparência e a funcionalidade de um determinado artefato”; 
acrescenta-se ainda que tudo o que é planejado pelo designer 
possui um propósito para sua existência. Segundo o filósofo 
Flusser1 (2007), a palavra design é trabalhada pelo autor como 
sinônimo de designar, cuja origem vem do latim designare, no 

1   FLUSSER, V. O Mundo Codificado: Uma filosofia do design e da comuni-
cação, Cosac Naify, 2007

qual signar deriva da palavra latina signum, que significa subs-
tantivo, propósito, plano, esquema, forma, podendo remeter tam-
bém ao ato de projetar, esquematizar, simular e configurar quan-
do utilizado como verbo. (FLUSSER, 2007 apud LIRA, 2015)

 Em seu artigo, Denis (1998) contesta as definições que 
são atribuídas ao design, questionando se são relacionadas ao 
objeto produzido ou ao processo de projetar. Segundo o autor, 
as atividades que geram produção com teor industrial e que re-
sultam em um objeto mercadológico, são as únicas que podem 
se enquadrar na definição. Por outro lado, se o design é definido 
pelo processo de projetar, então o próprio projeto constitui o pro-
duto, não importando, em um primeiro momento, os meios pelos 
quais serão produzidos, e sim a solução dada para o problema 
estipulado. Denis conclui então que o design consiste na junção 
de ambas as explicações:

[...] o trabalho de design não reside nem nos seus proces-
sos e nem nos seus produtos, mas em uma conjunção mui-
to particular de ambos: mais precisamente, na maneira em 
que os processos do design incidem sobre os seus produ-
tos, investindo-os de significados alheios à sua natureza 
intrínseca (Denis, 1998, pg. 17).

 Semelhante definição também é defendida pelo autor 
Forty (2007), que descreve que o design tende a ter dois signifi-



43

cados quando empregado ao artefato: o primeiro, relacionado 
à estética e à beleza das coisas, no qual é julgado somente pelo 
olhar do indivíduo; o segundo sentido está ligado “à prepara-
ção de instruções para a produção de bens manufaturados”, 
em que o processo de produção do projeto é mais importante 
do que o produto final em si. Forty (2007) afirma que o termo 
design transmite ambos os sentidos e que são inseparáveis, 
pois a aparência dos artefatos é uma consequência das cir-
cunstâncias da produção.

 Muito antes de autores como Denis e Forty exporem 
seus pontos de vista sobre o que é design, em 1979, na cidade 
de Berlim na Alemanha, acontecia o Internacional Design Cen-
ter, onde uma das exposições propunha definições a respeito 
do termo design, e dentre elas foram decididos os seguintes 
aspectos: se faz necessário expressar as particularidades de 
cada produto por meio de uma configuração própria; tornar 
clara a função do produto para facilitar a utilização pelo usuá-
rio; deixar transparente o estado mais atual do desenvolvimen-
to da técnica; não se preocupar apenas com o produto, mas 
com o impacto que este terá no meio ambiente e atentar-se 
a questões de durabilidade e de ergonomia do artefato; e se 
apropriar da relação criada entre homem e objeto como ponto 
de partida para a configuração (BÜRDEK, 1991, p. 15).

 Desse modo percebe-se que o design está diretamente 
ligado à função e estética do produto, diferentemente da arte, 
onde o autor pode se expressar da maneira que quiser, seus 
sentimentos, imaginações, desejos, sua liberdade, dentre ou-
tras características relacionadas ao próprio artista. O design 
procura sempre ter um propósito para a existência do que se 
está criando, com o intuito de resolver um problema ou alterar 
algo existente, podendo até modificar os hábitos da sociedade. 
“O design é uma das mais diversas atividades projetuais que 
visam a objetivação no seu sentido estrito, ou seja, dar existên-
cia concreta e autônoma a ideias abstratas e subjetivas” (DE-
NIS, 1998, p. 19).

 No cenário histórico, o design tem muitas vertentes de 
seu surgimento, uma vez que não se tem registros atribuídos a 
inicialização da profissão, mesmo que com outro nome, o que 
acaba gerando diversas interpretações sobre o tema. Alguns 
historiadores descrevem que já nos tempos ancestrais o design 
existia sobre a forma que se desenvolvia a funcionalidade do 
artefato; outros, porém, retratam que foi somente no período 
do Renascimento, quando houve a separação do fazer e pensar 
o objeto (divisão de trabalho). Porém, o mais aceito por grande 
parte da comunidade de especialistas e profissionais da área, 
é que foi somente com a primeira Revolução Industrial, período 
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em que a mão-de-obra passou de artesanal para mecânica, e o 
fim do feudalismo e nascimento do capitalismo, com a divisão 
sistemática de tarefas, que o designer, cujo termo na época era 
“modeladores”, se tornou uma profissão reconhecida e dispersa 
de outras áreas, como arte e engenharia, onde se implantou de 
forma definitiva a separação do trabalho manual e do trabalho 
intelectual nas indústrias, tornando-se uma das características 
da área. Além disso, com a automação dos processos produtivos, 
foi preciso que cada vez mais as indústrias tivessem um designer 
na rota de produção, pois eram eles que detinham os conheci-
mentos sobre a arte e a técnica, sendo necessário para configu-
rar e adaptar os produtos que fossem direcionados a produção 
em série (BÜRDEK, 1991; DENIS, 1998; DE SOUZA, 1997). 

 Com o novo modo de produção realizado através das 
máquinas, o desenvolvimento tecnológico teve um grande salto 
nos anos subsequentes, o que permitiu que a produção passasse 
a ser em maior quantidade, possibilitando uma variação dos ti-
pos de produtos, colaborando para um consumo desenfreado no 
mais tardar. A partir disso, as responsabilidades pela produção 
dos artefatos foram passadas para as indústrias, modificando a 
sociedade que antes manufatureira, passa a ser agora industrial 
(LIPOVETSKY, 2007 apud MACEDO, 2014).

 As consequências da Revolução Industrial foram bas-
tantes significativas na sociedade. Conforme os meios de pro-
dução foram barateando os produtos, houve um crescimento 
significativo em torno do consumismo, já que agora os traba-
lhadores da classe média e baixa podiam comprar produtos 
que antes eram consumidos somente pela nobreza – o que de 
certa forma contribuiu para a mudança no estilo de vida, uma 
vez que as pessoas passaram a ver o mundo como algo a ser 
conquistado pelo meio material para a realização dos seus so-
nhos (SOUZA, 1997; FORTY, 2007).

 

[...] a história do design é também a história das socieda-
des: qualquer explicação da mudança deve apoiar-se em 
uma compreensão de como o design afeta os processos 
das economias modernas e é afetado por eles (FORTY, 
2007, p.14).

 Diante deste cenário, os nobres exigiam dos fabrican-
tes que se criassem produtos, como tecidos, estampas, louças, 
cerâmicas, distintos das demais classes, o que fez com que a 
profissão de design tivesse uma importância ainda mais signi-
ficativa na sociedade, tanto que se criou uma distinção da área 
sendo chamado de “design industrial” para suprir as demandas 
nesse novo mercado (FORTY, 2007).
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O design industrial nasceu de uma feliz conjunção entre 
um mercado saturado que forçou os fabricantes a dis-
tinguir seus produtos de outros, e um novo tipo de má-
quina, que propiciou a fácil aplicação por designers de 
motivos reconhecidos como “modernos” por um público 
sensibilizado (MEIKLE, 1979 apud FORTY, 2007, p. 58).

 

 Sendo assim, o design “nasceu em um determinado 
estágio da história do capitalismo e desempenhou papel vital 
na criação da riqueza industrial”. O que antes era produzido 
somente para ser usado com um propósito, agora é fabricado 
para suprir as necessidades, além de artigos supérfluos, cujo 
principal objetivo é dar lucro para o fabricante – este que co-
meça a projetar produtos com a mesma função, mas com uma 
ampla variedade de modelos e estilos. O design, então, passa a 
reconhecer seus poderes de disfarçar, esconder e transformar 
os artefatos, características essas que foram essenciais para o 
progresso das sociedades industriais modernas (FORTY, 2007)

 Na história de todas as indústrias, o design torna-se 
necessário como uma atividade separada da produção 
assim que um único artífice deixa de ser responsável por 
todos os estágios da manufatura, da concepção à ven-
da. Em muitas indústrias, essa mudança organizacional 

ocorreu no século XVIII; em poucas atividades se podem 
ver de modo tão claro o surgimento do designer espe-
cialista e a importância atribuída ao seu trabalho (FOR-
TY, 2007, p.43).

Nas sociedades capitalistas, o principal objetivo da pro-
dução de artefatos, um processo do qual o design faz 
parte, é dar lucro para o fabricante. Qualquer que seja 
o grau de imaginação artística esbanjado no design de 
objetos, ele não é feito para dar expressão à criatividade 
e à imaginação do designer, mas para tornar os produtos 
vendáveis e lucrativos (FORTY, 2007, p.13).

 

 No século XIX, a fabricação em série passa a ser flexi-
bilizada, gerando uma segmentação de mercado, em que ago-
ra a produção tem como objetivo atrair o consumidor através 
da criação de ideias de necessidades e por meio da sedução, 
expondo os sentimentos e prazeres que este terá ao utilizar o 
artefato (LIPOVETSKY; SERROY, 2015). Lobach (2000) afirma, 
então, que o design industrial consiste na corporificação das 
ideias em forma de artefatos, com o objetivo de satisfazer as 
necessidades ou não da sociedade.

 [...] podemos deduzir que o design é uma ideia, um 
projeto ou um plano para a solução de um problema 
determinado. O design consistiria então na corporifica-
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ção desta idéia para, com a ajuda dos meios correspon-
dentes, permitir sua transmissão aos outros. [...] Assim, 
o conceito de design compreende a concretização de 
uma idéia em forma de projetos ou modelos, mediante 
a construção e configuração resultando em um produ-
to industrial passível de produção em série (LOBACH, 
2000, p. 16).

  Desse modo, entende-se que o design se estabeleceu 
como uma área no campo das ideias e das inovações, possibi-
litando a criação de artefatos com inúmeras funções e formas, 
com o objetivo de solucionar, em um primeiro momento, os pro-
blemas enfrentados pela sociedade e, posteriormente, suprir a 
demanda pelos desejos dos indivíduos. “O design se configura 
como foro principal para o planejamento e o desenvolvimento 
da maioria quase absoluta dos objetos que constituem a paisa-
gem artificial do mundo moderno” (DENIS, 1998, p.22).

1.1.2 O Design como promotor de mudanças nos 
hábitos

 Como observa Cardoso2 (CARDOSO, 2000 apud 
GRUSZYNSKI, 2009), o design é responsável pelas atividades 
produtoras dos objetos culturais, em que:

Ao dar forma material e conceitos intelectuais (CARDO-
SO, 2000), proporciona aos nossos sentidos luzes, tex-
turas, odores, movimentos, que constituem nosso estar 
no mundo. Um mundo em fluxo, que ora nos surpreen-
de pela permanência de práticas há séculos esboçadas, 
ora pela rapidez e intensidade com que transformações 
ocorrem no âmbito da vivência cotidiana (GRUSZYNSKI, 

2009, p.56). 

 Ao olhar o panorama histórico da sociedade, perce-
bemos que desde a Revolução Industrial o ser humano vem 
adquirindo cada vez mais o costume de consumir produtos 
impostos pelo mercado, principalmente pela publicidade e 
marketing, que se baseiam na exploração das emoções por 
meio da aparência e sensibilidade dos artefatos, onde agora 
“não se vende apenas um produto, mas estilo, elegância, be-
leza, cool, emoções, imaginário, personalidade”. Desse modo, 

2  CARDOSO.R  Uma Introdução à história do Design, São Paulo, Editora 
Blücher, 2000



47

a sociedade que tinha como objetivo trabalhar para atender as 
necessidades básicas para um corpo social, passa agora a tra-
balhar para satisfazer seus desejos de possuir bens materiais 
(LIPOVETSKY; SERROY, 2015).

 Como argumenta Bourdieu (1983), os hábitos estão re-
lacionados com a estética, gosto e influências externas – insti-
tuições que administram, transmitem e renovam o capital cul-
tural. Essa ligação entre o estilo de vida com bens materiais 
está diretamente ligado ao design, uma vez que age como pro-
motor de mudanças e impõe novos consumos. Desta forma, a 
sociedade passa a se relacionar obsessivamente com os bens 
materiais ao invés de interagir com outros indivíduos, utilizan-
do o consumo como substituto de outros aspectos humanos 
(DENIS, 1998, p. 23).

O design constitui, grosso modo, a fonte mais importan-
te da maior parte da cultura material de uma sociedade 
que, mais do que qualquer outra sociedade que já exis-
tiu, pauta sua identidade cultural na abundância material 
que tem conseguido gerar (DENIS, 1998, p.22).

 

 Nos dias atuais, é bem evidente a caracterização pro-
movida pelo consumo, uma vez que o indivíduo passa a ser 

categorizado por aquilo o que consome, sempre em busca do 
status social e a busca pelo prazer interno.

 Portanto, a influência do design está ligada diretamen-
te aos hábitos de consumo do indivíduo, que se preocupa em 
construir e expressar sua identidade subjetiva e objetiva na 
sociedade por meio de seus capitais, induzidos pela estética 
e pelos valores que são atribuídos ao objeto. De acordo com 
Forty, “o design altera o modo como as pessoas veem as mer-
cadorias” (FORTY, 2007, p. 20).
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1.1.3 O Design aplicado às mídias digitais

 Na sociedade atual, os termos “redes sociais” e “mí-
dias digitais” são constantemente utilizados. Porém, ao mes-
mo tempo, são inconscientemente confundidos um com o ou-
tro pelos indivíduos, que pensam ser a mesma coisa. As redes 
sociais são ambientes digitais que une pessoas que possuem 
algum tipo de relação ou interesse mútuo, como o Facebook e 
o Whatsapp, enquanto mídias digitais, são ferramentas usadas 
para distribuir informação, ao mesmo tempo que possibilita o 
feedback imediato dos receptores, como o Youtube e a Twi-
tch. Ademais, não existe no ambiente digital uma rede social 
que não seja uma mídia digital, devido ao fato de uma estar 
dentro da outra, estando completamente entrelaçadas. Porém, 
contanto que não haja interação entre os usuários, uma mídia 
social pode não ser uma rede social.

 Com base no design, tais mídias digitais oferecem ao 
público novas formas de propagação de informações sobre 
inúmeros assuntos, como um e-book didático ou um site total-
mente interativo, com vídeos, escritas e ações para o usuário 
realizar. De acordo com Flusser (2007), tudo aquilo que se é 
fabricado é um mecanismo de informação:

[...] Todo artefato é produzido por meio da ação de dar 
forma à matéria seguindo uma intenção. Do ponto de 
vista etimológico, portanto, a manufatura corresponde 
ao sentido estrito do termo in + formação (literalmente, o 
processo de dar forma a algo). No sentido amplo, fabricar 
é informar (FLUSSER, 2007, p. 12).

 Além disso, as mídias utilizam o design para criar formas 
inovadoras para as pessoas se relacionarem, seja por um chat, 
um jogo ou por outros meios. No artigo publicado por Gunther e 
Triska (2013), é analisado a obra de Flusser, em que o autor afir-
ma, “[...] aqui se evidencia o impacto da atividade de design, que 
se apresenta nesse sentido como um programador de relações 
entre seres humanos, e não como um propagador da cultura”(-
GUNTHER e TRISKA, 2013).

         Neste cenário, o design tem um papel fundamental para 
a usabilidade de cada mídia, em que ele irá criar desde a identi-
dade visual, quanto os recursos que serão oferecidos aos usuá-
rios, de forma que se o usuário apenas visualizar uma caracte-
rística da mídia, ele irá reconhecê-la de imediato. Tal papel não 
só irá influenciar na popularização da mídia, como também irá 
definir o quão suscetível ela será a ser utilizada pelos usuários.
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1.1.4 Design de informação

 Atualmente a sociedade vive na era da informação, 
onde inúmeros dados e informativos são expostos aos indiví-
duos a todo o momento e onde quer que estejam. Para pro-
cessar tudo de maneira que se possa absorver, compreender e 
repassar a informação correta, é preciso que os dados estejam 
bem organizados e apresentados, pois “uma informação por 
si só – sem estrutura ou contexto – é apenas um conjunto de 
dados, que podem incluir palavras, imagens, movimento, som, 
etc” (BAER, 2009 apud DICK; GONÇALVES; VITORINO, 2017).

 Quando se tem a intenção e o desejo de criar algum 
sentido na informação, trata-se de design de informação – área 
responsável pela comunicação visual da informação sendo 
por meio de textos ou imagens divulgadas analógica ou di-
gitalmente (DICK; GONÇALVES; VITORINO, 2017). Produtos 
como manuais, websites, jornais, outdoors e placas são alguns 
exemplos que compreendem o design de informação, onde os 
dados são levados aos usuários de forma mais eficiente e efi-
caz, influenciando, muitas vezes, suas tomadas de decisões.

. O design de informação surgiu como uma matéria a 
parte do design gráfico, oferecendo estrutura necessária para 
outras disciplinas, a fim de poder ajudá las a expressar melhor 

suas capacidades. Entretanto, o início do design de informação 
foi marcado precisamente no ano de 1930, quando Otto Neu-
rath criou o método Isotype e Harry C. Becko o mapa das linhas 
do metrô de Londres (QUINTÃO; TRISKA, p.107, 2014).

 O International Institute for Information Design (IIID) de-
fine o design de informação como um planejador e modelador 
“dos conteúdos de uma mensagem e do ambiente em que ela 
é apresentada, com a intenção de satisfazer às necessidades 
de informação dos destinatários”, e sugere que o profissional 
que se envolverá com esse tipo de projeto deve estar presente 
desde o início (IIID, 2007 apud QUINTÃO; TRISKA, 2014).

 Já no Brasil, a Sociedade Brasileira de Design de Infor-
mação, incorporação específica que cuida dos assuntos sobre 
design de informação, define a área como sendo parte 

do design gráfico que objetiva equacionar os aspectos 
sintáticos, semânticos e pragmáticos que envolvem os 
sistemas de informação através da contextualização, 
planejamento, produção e interface gráfica da informa-
ção junto ao seu público alvo. Seu princípio básico é o de 
otimizar o processo de aquisição da informação efetiva-
do nos sistemas de comunicação analógicos e digitais 
(SBDI, 2006 apud QUINTÃO; TRISKA, 2014).
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  O autor Bonsiepe descreve o design de informação 
como “um domínio em que os conteúdos são visualizados por 
meio de seleção, ordenamento, hierarquização, conexões e dis-
tinções visuais que permitem uma ação eficaz, sem que seja 
definido o meio em que tais conteúdos estão disponibilizados”, 
e afirma ainda que o design atua como um facilitador ao recep-
cionar e interpretar os dados e informações apresentadas, o 
que o torna mais eficiente (BONSIEPE, 1999 apud QUINTÃO; 
TRISKA, 2014).

 Frascara (2011) acrescenta que “o objetivo do design 
de informação é assegurar a efetividade da comunicação a 
partir da facilitação de processos de percepção, leitura, com-
preensão, memorização e uso da informação apresentada”. O 
autor complementa que esses processos compreendem o ato 
de “conceber, planejar, coordenar, selecionar e organizar” os 
elementos, tanto textuais como visuais, que compõem as pe-
ças finais para a comunicação visual (FRASCARA, 2011 apud 
QUINTÃO; TRISKA, 2014), cabendo ao design da informação a 
ação de “atrair e reter a atenção do usuário”, preocupando-se 
sempre com a transparência e objetividade das informações 
em seus contextos e aplicações. Essa opinião é também com-
partilhada por Pettersson, que descreve o objetivo do design 
da informação como sendo “a clareza da comunicação” (DICK; 
GONÇALVES; VITORINO, 2017).

 Em vista disso, Bonsiepe (1999 apud QUINTÃO; 
TRISKA, 2014) declara que o design de informação vai além da 
tradução de uma linguagem visual compreensiva para todos, 
visto que o trabalho começa a partir da junção e estruturação 
dos dados realizadas pelo designer, tornando este um coautor 
do projeto.

 Lipton (2007) apresenta princípios gerais sobre o que o 
design da informação deve ter, sendo eles: 

a) Consistência, no que se refere à semelhança entre si-
milares; b) Proximidade, que diz respeito à determina-
ção correta das relações espaciais entre os elementos; c) 
Segmentação, no que tange o agrupamento e separação 
dos elementos relacionados em partes; d) Alinhamen-
to, na relação entre os elementos; e) Hierarquia, no que 
corresponde à importância relativa das informações; f) 
Estrutura, no que se refere à sequência das partes; g) 
Equilíbrio e Fluxo de Leitura, no que toca a direção ade-
quada do olhar; e, finalmente, h) Clareza, que está rela-
cionada à redação apropriada ao público da mensagem, 
como também à legibilidade e leiturabilidade (LIPTON, 
2007 apud DICK; GONÇALVES; VITORINO, p.4, 2017). 

 Portanto, todas as mensagens devem ser projetadas, 
produzidas e distribuídas com atenção aos detalhes, para que 
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os indivíduos possam interpretá-las e compreendê-las da me-
lhor maneira possível. Além disso, as mensagens devem ser de 
fácil acesso, pois além do desempenho intelectual dos usuários, 
será necessário que eles busquem, acessem e encontrem o que 
se necessita, exigindo habilidades para completar as ações. 
Dick, Gonçalves e Vitorino (2017) evidenciam que, durante o 
acesso, à primeira vista 

o usuário analisa a informação e avalia se esta é ade-
quada à sua necessidade. Nesse processo, a forma como 
ela é apresentada é fundamental para que o indivíduo a 
compreenda corretamente, influenciando diretamente na 
percepção desta pelo indivíduo e no seu significado atri-
buído. Nessa perspectiva, o design da informação pode 
contribuir para uma rápida e correta compreensão da 
mensagem (DICK; GONÇALVES; VITORINO, p.9, 2017). 

 

 Assim, as contribuições do design de informação são as 
mais apropriadas para desenvolver essas habilidades, visto que: 

1. Permite minimamente o acesso eficiente e eficaz, por 
meio do reconhecimento claro da informação, além de 
sua estruturação e organização adequadas.

 2. Colabora para a compreensão correta da informação, 
evitando ruídos na mensagem e inconformidades nos 
princípios do design da informação.

3. Conduz à aplicação apropriada da informação, per-
mitindo sua apreensão e comunicação corretas (DICK; 
GONÇALVES; VITORINO, p.10, 2017).

 Desse modo, o design de informação contribui para a 
formação e o desenvolvimento do saber no campo da infor-
mação, desde seu nível mais básico até a compreensão técni-
ca, colaborando para uma compreensão correta, favorecendo 
“a transformação, a inovação e o conhecimento novo” que são 
corporificados na esfera visual. Ademais, ao ser executado de 
forma correta, “contribui para o aprendizado, para o coletivo e, 
portanto, vincula-se às dimensões política e ética, impactando 
diretamente nas decisões e ações e na cidadania” (DICK; GON-
ÇALVES; VITORINO, p.11, 2017).
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1.1.5 Design de interface

 O design de interface, também conhecido como “UI de-
sign”, é a prática correspondente ao planejamento, desenvolvi-
mento e aplicação de uma solução com o objetivo de melhorar 
a experiência do usuário e estimular sua interação com o obje-
to, sendo ele físico ou digital. Tal prática é também responsável 
principalmente pela parte visual do produto, juntamente com a 
usabilidade, arquitetura da informação e transição de telas.

 Uma interface mal projetada resulta não apenas no 
desconforto para o usuário, como também pode gerar dúvidas 
que irão prejudicá-lo durante a navegação, preocupando-se 
mais em não cometer erros do que suprir suas necessidades, 
comprometendo, assim, sua experiência no uso da interface. 
Em contrapartida, uma interface bem projetada antecipará a 
resolução das necessidades do usuário, garantindo que o site 
ou o aplicativo sejam navegados com maior facilidade, sendo 
uma navegação rápida, direta, fácil e intuitiva. Um produto com 
tais características e qualidades terá maior chance de cativar e 
atrair os usuários.

 Ademais, devido aos smartphones e tablets ganharem 
cada vez mais público com diferentes níveis de conhecimen-
to, tornou-se necessária a criação de interfaces mais refinadas 

do que as anteriores através da redução do número de cliques 
para trocar de páginas, comandos rapidamente acessíveis, 
maior facilidade de desfazer um erro cometido, e tudo o mais 
que vise facilitar o acesso para todos os tipos de usuários.

 Para tanto, Ben Shneiderman, cientista da computação 
e professor do Laboratório de Interação Humano-Computador 
na Universidade de Maryland, criou a lista chamada “Eight Gol-
den Rules of Interface Design” (Oito Regras de Ouro do Design 
de Interface), que propõe as seguintes regras essenciais para 
um design de interface de qualidade:

 1. Mantenha a consistência, através da utilização de 
ícones, cores, hierarquias, menus, e fluxos de uso similares em 
todo o projeto.

 2. Permita que os usuários utilizem atalhos: com o cres-
cimento do nível de conhecimento, se torna necessário formas 
mais rápidas de interação para realizar as tarefas. Como por 
exemplo o atalho “Ctrl+C” e “Crtl+V”, que permite copiar e co-
lar rapidamente textos e imagens.

 3. Responda o seu usuário quando ele perguntar: para 
cada ação do operador, deve haver algum feedback do sistema. 
Para ações frequentes e menores, a resposta pode ser modes-
ta, enquanto para ações não frequentes e principais, a resposta 
deve ser mais substancial.
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 4. Crie diálogos que indiquem o fim de uma ação: o fe-
edback informativo na conclusão de um grupo de ações dá aos 
operadores a satisfação da realização, uma sensação de alívio, 
o sinal para retirar planos e opções de contingência de suas 
mentes e uma indicação de que o caminho está livre para se 
preparar para o próximo grupo de ações.

 5. Mostre uma maneira de reparar um erro: a interface 
deve possuir mecanismos capazes de evitar o máximo possível 
que o usuários cometam erros, se um erro for cometido, o sis-
tema deve ser capaz de detectar o erro e oferecer mecanismos 
simples e compreensíveis para lidar com o erro.

 6. Deixe seu usuário reverter ações: Esse recurso alivia 
a ansiedade, pois o usuário sabe que erros podem ser desfei-
tos; assim, incentiva a exploração de opções desconhecidas.

 7. Dê ao usuário a sensação de controle: projete o sis-
tema para tornar os usuários aqueles que realizam as ações, e 
não os respondem a elas.

 8. Reduza a carga de memória de curta duração: o ser 
humano só é capaz de armazenar aproximadamente cinco in-
formações diferentes de uma vez durante um curto período de 
tempo, por conta disso toda interface deve possuir hierarquias 
muito bem desenvolvidas de forma que permita ao usuário en-

contrar as informações que procura de forma rápida sem a ne-
cessidade de ficar anotando dados de uma página para com-
parar com os dados de outras. 

 Desta forma, de acordo com o autor, entender a impor-
tância da interface é algo primordial no sucesso de um produto, 
possibilitando que a experiência de interação entre o usuário e 
a interface seja tranquila e natural.
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1.2 Leitura

1.2.1 Panorama da leitura no Brasil

 A escrita foi um marco da civilização, desde as pinturas 
rupestres realizadas na pré-história, até a criação do alfabeto 
grego, estendendo-se aos tipos móveis de Gutenberg, com a 
intenção de comunicar ao outro um fato ocorrido (ALBUQUER-
QUE, 2017). Foi com ajuda da escrita, tanto em pictograma 
quanto alfabeto, e mais tarde a imprensa, que o indivíduo pôde 
registrar o seu cotidiano e imaginário. Graças a esses recursos e 
documentos é que boa parte da história pode ser contada hoje 
em dia. Mas é com o aprimoramento da leitura que se consegue 
compreender e absorver os ensinamentos que foram transcritos 
durante as gerações, além de a leitura tornar os indivíduos mais 
críticos e experientes para o entendimento da sociedade.

 A leitura estimula o pensamento crítico e o posiciona-
mento em relação ao mundo que cerca os leitores. Pro-
porciona uma renovação no pensamento e na maneira 
de se entender a sociedade, ampliando e aprimorando 
o conhecimento e a experiência de cidadania, formando, 
assim, o ser humano (NERES e LACERDA, 2017, p.3).

  

 Para Silva (2011), quando lemos damos significados às 
palavras do texto, e é por meio da leitura e da escrita que intera-
gimos com outros indivíduos. O autor explica ainda que a leitura

 

[...] é um processo de compreensão de mundo que envol-
ve características essenciais singulares do homem, levan-
do a sua capacidade simbólica e de interação com outra 
palavra de mediação marcada no contexto social. Assim, 
um texto só se completa com o ato da leitura na medida 
em que é atualizada a linguística e a temática por um lei-
tor (SILVA, 2011, p.23).

 

 Assim, é com a leitura que o indivíduo pode se sentir 
transportado para outros lugares e mundos, se apaixonar por 
pessoas que não existem, descobrir como era a vida das ge-
rações passadas, entre outras manifestações que podem ser 
ocasionadas pela leitura, tanto através da mídia física como na 
mídia digital.

Ler possibilita desvendar aquilo que outros já viveram, 
produziram, criaram, sentiram… em outros lugares, outros 
tempos ou na imaginação. Multiplica e possibilita viver 
muitas vidas e experiências. Desvenda outros sentimen-
tos e histórias escondidas (FAILLA, 2016, p.19).
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 Seja no meio impresso ou no digital, a leitura é a fer-
ramenta mais importante que o ser humano possui. É com ela 
que se aprende, dia após dia, a sermos criteriosos e curiosos 
com os acontecimentos ao nosso redor.

 O desenvolvimento da leitura no Brasil foi um processo 
que evoluiu lentamente após a chegada dos portugueses em 
1500. Naquele período, não havia um número significativo de 
leitores, muito menos acesso ao material de leitura. Porém, com 
a vinda da Coroa Portuguesa para o solo brasileiro, em 1808, 
iniciou-se um processo de modernização cultural, em que os 
jornais – que até a época não eram muito requisitados – co-
meçaram a se tornar intimamente conectados à vida cotidiana 
das pessoas e, com a introdução da imprensa régia, ocorreu a 
implantação sistemática de livros, que até então eram raros de 
ser encontrados, mesmo em escolas.

 No livro das autoras Lajolo e Zilberman (2011), é ob-
servado que, em 1808, a situação da mulher brasileira era ex-
tremamente reclusa, sendo permitidos apenas contatos breves 
com o exterior de suas casas. Diversos relatos da época con-
tam sobre a falta de instrução, e que eram privadas de apren-
derem a ler e a escrever. (LAJOLO e ZILBERMAN, 2011). As 
autoras citam o cronista John Luccock3, que escreveu “Notas 

3  LUCCOCK, J, Notas sobre o Rio de Janeiro e partes meridionais do Bra-
sil, Universidade de São Paulo, p. 198, 1975

sobre o Rio de Janeiro e partes meridionais do Brasil” (1975) 
(LUCCOCK, 1975 apud LAJOLO;ZILBERMAN, 2011): 

Estava assentado que o saber para elas não deveria ir 
além de rezas, pois que isso lhes seria inútil, nem tão-
-pouco se desejava que escrevessem a fim de que não 
fizessem, como sabiamente se observava, um mau uso 

dessa arte (LUCCOCK, 1818, p. 198).

 Nos tempos atuais, muito mudou. Diversos tipos de lei-
turas são de fácil acesso para a população, as mulheres ocu-
param seu lugar na sociedade, e muitas pessoas são alfabeti-
zadas nas escolas. Com base na pesquisa “Retratos da Leitura 
no Brasil” (FAILLA, 2016) realizada pelo Instituto Pró-livro, que 
considera como “leitor” aquele que leu, inteiro ou em partes, 
pelo menos 1 livro nos últimos 3 meses, pode-se observar 
dados mais detalhados sobre a leitura no Brasil atual. Dentre 
os 188 milhões de entrevistados, 104,7 milhões de brasileiros 
(56%) são leitores (Gráfico 1), um número melhor comparado 
a pesquisa anterior. Porém, é possível ver que permanece pra-
ticamente o mesmo diante da pesquisa realizada em 2007. Ou 
seja, em 8 anos de pesquisa, a população de leitores no Brasil 
cresceu apenas 1%, algo adverso aos trabalhos realizados pelo 
governo na tentativa de incentivar a leitura.
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Gráfico 2 - Perfil de leitor e não leitor por gênero

 Fonte: Retratos da Leitura no Brasil 2016

 Quando comparados os gêneros, 59% das mulheres 
são leitoras, enquanto apenas 52% homens são leitores (Grá-
fico 2), um dado animador em relação a 1808, já que a popu-
lação leitora feminina está cada vez maior com o passar dos 
anos, superando a população masculina, cujo número de não 
leitores em 2011 era maior que o de leitores, mas teve uma 
grande evolução passando de 44% para 52%.

 Em relação à idade, observa-se que dos 11 aos 13 anos, 
idade em que as crianças estão no período do Ensino Funda-
mental, é o auge da leitura, e que conforme a população vai en-
velhecendo, ocorre uma diminuição expressiva no número de 
leitores (Gráfico 3). Isso se deve às leituras obrigatórias impos-

tas nas escolas que, em muitas vezes, dá à leitura a impressão 
de algo chato e tedioso. Além disso, com o aumento das res-

ponsabilidades tanto acadêmicas como profissionais, o tempo 
livre dedicado ao lazer diminui, reduzindo ainda mais o espaço 
para que a pessoa possa se dedicar a uma leitura pessoal.

Gráfico 1 - Estimativa populacional de leitores

 Fonte: Retratos da Leitura no Brasil 2016
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Gráfico 3 - Perfil de leitor e não leitor por idade

Gráfico 4 - Perfil de leitor e não leitor por estudante

 Fonte: Retratos da Leitura no Brasil 2016
 Fonte: Retratos da Leitura no Brasil 2016

 Percebe-se que o fato de o indivíduo estar estudando 
afeta consideravelmente o número de leitores, em que 84% 
dos estudantes são leitores, enquanto dos não estudantes 
são apenas 46% (Gráfico 4). Com isso, pode-se perceber que 
a grande parte dos estudantes leem por obrigação: ao termi-
nar os estudos, não terão que ler para ter bons resultados em 

provas e trabalhos, dando à leitura ainda menos prioridade se 
comparada a outras atividades.

 Os gêneros mais lidos pelos jovens no Brasil, além dos 
relacionados aos estudos e trabalho, são livros religiosos e ro-
mances/contos (Gráfico 5). Com base nesses dados, consta-
ta-se que não existe base para o desenvolvimento crítico da 
população, já que para que isso ocorra se faz necessária a lei-
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tura de fontes com fatos comprovados e a reflexão de tais fa-
tos, para que assim o leitor possa analisar e compreender como 
aquilo o influencia em seu dia a dia. 

 Nas entrevistas realizadas para este trabalho4, pôde-se 
constatar que os jovens, mesmo preferindo a leitura de livros 
físicos, acabam lendo com mais frequência em plataformas di-
gitais devido à falta de tempo, pela facilidade e por não estarem 
em um locais que permitam sua concentração, preferindo até

4  Para este trabalho foi realizado entrevistas por videochamada, com um 
total de 8 participantes que responderam questões relacionadas aos seus 
hábitos de leitura, detalhes se encontram no Apêndice A.

Gráfico 5 - Gêneros que costuma ler: por faixa etária

 Fonte: Retratos da Leitura no Brasil 2016

mesmo assistir a vídeo-aulas e ouvir podcasts. Além disso, per-
cebemos que os entrevistados se dedicam mais a leituras dire-
cionadas à faculdade e ao trabalho do que a seus temas favori-
tos, como blogs, revistas e romances. 

 Em demais pesquisas, percebe-se que entre a leitura 
de livros digitais e livros impressos, as pessoas preferem ler os 
impressos. Na grande maioria das ocasiões e lugares (Gráfico 
6), segundo o estudo realizado pelo Pew Research Center, um 
centro de pesquisas localizado em Washington, que pesquisa 
atitudes e tendências nos EUA e no mundo, os jovens da gera-
ção do milênio (nascidos entre os anos 1980 e 2000) tendem a 
acreditar que a leitura de livros físicos é mais útil e confiável do 
que as de ambientes digitais. Também foi constatado por um 
estudo em 2012 do jornal britânico The Guardian, que os jovens 
que leem histórias em ambientes digitais não se envolvem com 
os personagens e com a trama no mesmo nível emocional se 
comparado com quem leu a mesma história em um livro físico.
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Gráfico 6 - Local de leitura de livro por suporte

 Fonte: Retratos da Leitura no Brasil 2016

 Dos motivos de não se ler mais, 43% dos leitores afir-
mam que a falta de tempo é a principal razão (Gráfico 7), segui-
do por preferirem outras atividades (9%) e por não terem paci-
ência para realizar a atividade (9%), o que reflete diretamente 
no número de leitores. Outro fator é a falta de prioridade que os 
indivíduos dão à leitura. Na pesquisa realizada pelos organiza-
dores, observou-se que quando o usuário é questionado sobre 
os motivos para a não leitura, apontavam a falta de tempo; en-
tretanto, em um maior aprofundamento sobre o tema, desco-

Gráfico 7 - Razão para não ter lido mais: entre os leitores

 Fonte: Retratos da Leitura no Brasil 2016

briu-se que esse não é exatamente o problema, mas sim a falta 
de importância que se dá à leitura, o que pode ser comprovado 
com os 23% dos entrevistados afirmando que não gostariam 
de ter lido mais. 

 Quando indagados sobre o gosto pela leitura no ano 
de 2015, 30% dos entrevistados afirmaram que gostam muito 
de ler, e 43% que gostam um pouco de ler (Gráfico 8). Assim, 
percebe-se que a população brasileira possui o gosto pela lei-
tura, mas não a realiza devido às diversas causas já citadas no 
gráfico acima. Segundo o Programa internacional de Avaliação 
de Estudantes (PISA), que reuniu estudantes de 80 países, no 
qual o Brasil ficou em 70º lugar (MORALES, 2019) – resulta-
do que é reflexo da falta da prática da leitura –, a maioria dos 
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Gráfico 8 - Gosto pela leitura - Gosta de ler?

 Fonte: Retratos da Leitura no Brasil 2016

jovens brasileiros mal conseguiu identificar os principais pon-
tos do texto e extrair as informações mais importantes, ficando 
com níveis 1 e 2 do teste que chegava até o 5. 

 Esses dados apontam que, com o passar do tempo, 
o Brasil tem melhorado o número de leitores. Porém, com a 
obrigatoriedade dada à leitura pelas instituições de ensino, a 
leitura não é feita de forma espontânea e agradável, mas sim 
como algo que o leitor encontra justificativas para não a fazer 
e realizar outras atividades. Tal fato prejudica o entendimento 
daquilo que foi lido, bem como a procura de novas leituras de 
qualidade, o que não contribui para o desenvolvimento crítico 

e cultural da população. Sendo assim, é necessário desmontar 
esse caráter de obrigatoriedade da leitura para que a popu-
lação possa criar o gosto e o hábito de ler não somente aqui-
lo que lhe é imposto, mas também aquilo que lhe interessa e 
agrega valor, de forma que trará a ela um maior repertório para 
conversas e debates, além de ser uma outra forma de lazer e 
entretenimento.
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1.2.2 Benefícios da leitura

         É correto afirmar que “ler faz bem”. Vocabulário am-
pliado, maior concentração, pensamento crítico, empatia, com-
portamentos mais saudáveis e menos estresses são aspectos 
cognitivos influenciados pela leitura. Segundo uma pesquisa 
realizada pela Universidade Yale por 12 anos, que entrevistou 
3.635 adultos acima dos 50 anos, foi constatado que ler livros, 
aparentemente, diminui em 20% o risco de mortalidade das 
pessoas. Os pesquisadores apuraram que aqueles que liam em 
média 30 minutos por dia, possuíam uma boa vantagem na ex-
pectativa de vida quando comparados a não leitores. Para dar 
maior fidedignidade aos dados obtidos, Chapter a Day, a revis-
ta de estudos da Universidade Yale que publicou a pesquisa, 
descontou aqueles com doenças que afetam profundamente a 
saúde das pessoas, como câncer, diabetes e hipertensão.

 Em geral, os brasileiros não pensam da mesma forma 
sobre este assunto. De acordo com a pesquisa “Retratos da 
Leitura no Brasil” (FAILLA, 2016), apenas 24% dos entrevista-
dos afirmaram gostar de ler no tempo livre (Gráfico 9), prefe-
rindo a realização de outras práticas como navegar na internet, 
ver filmes ou jogar. Na pesquisa realizada para a realização 

deste projeto5, pôde-se constatar que a maioria dos entrevis-
tados pensa na leitura como uma fonte de desenvolvimento do 
pensamento crítico e expansão do repertório de conhecimento 
para melhorar o desempenho em conversas e discussões.

 No livro de Paulo Freire (1989), o autor afirma que 
quando era professor de português, juntamente com seus alu-
nos, ele viveu intensamente a importância de ler e escrever, ex-

5  Para este trabalho foi realizado entrevistas por videochamada, com um 
total de 8 participantes que responderam questões relacionadas aos seus 
hábitos de leitura, detalhes se encontram no Apêndice A.
 

Gráfico 9  - O que gosta de fazer em seu tempo livre

 Fonte: Retratos da Leitura no Brasil 2016
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plicando que o objeto de leitura não tinha que ser memorizado 
mecanicamente, mas sim ser aprendido.

[...] Só apreendendo-a seriam capazes de saber, por isso, 
de memorizá-la, de fixá-la. [...] Por isso, é que a leitura de 
um texto, tomado como pura descrição de um objeto é 
feita no sentido de memorizá-la, nem é real leitura, nem 
dela portanto resulta o conhecimento do objeto de que o 
texto fala (FREIRE, 1981, p. 12).

 

         Freire (1989) conta sobre como relembra sua infância, e 
de como a compreensão do seu mundo o ajudou a poder escre-
vê-lo. Para o autor, entender o mundo a sua volta é primordial 
para a prática da leitura, alegando que somente assim é pos-
sível desenvolver uma leitura mais crítica que possibilita me-
lhor compreensão e reflexão sobre o que está sendo lido. Isso 
consequentemente permite o indivíduo reescrever seu próprio 
mundo da maneira que bem entender.

[...] Refiro-me a que a leitura do mundo precede sempre 
a leitura da palavra e a leitura desta implica a continui-
dade da leitura daquele. [...] a leitura da palavra não é 
apenas precedida pela leitura do mundo mas por uma 
certa forma de “escrevê-lo” ou de “reescrevê-lo”, quer 

dizer, de transformá-lo através de nossa prática cons-
ciente (FREIRE, 1981, p. 13).

  Desta forma, observa-se que a leitura está intimamente 
ligada à qualidade de vida, tanto no tocante a saúde e bem-
-estar, quanto na relação do indivíduo com o mundo. Assim, 
a relação entre a capacidade de leitura e a oportunidade de 
uma vida melhor se dá pelo fato de que é graças à leitura que 
as pessoas se tornam críticas e reflexivas quanto suas ações e 
de seus semelhantes, podendo facilitar a tomada de decisões 
importantes que podem mudar o rumo de suas vidas. Freire 
(1989) afirma que “esta ‘leitura’ mais crítica da ‘leitura’ anterior 
menos crítica do mundo”, possibilita aos injustiçados uma nova 
compreensão de sua situação, visando a tomada de uma medi-
da que antes não era considerada (FREIRE, 1989, p. 14).



63

1.2.3 Os jovens e a leitura na atualidade

         Ao abordar a questão do incentivo ao gosto pela lei-
tura nos jovens, deve-se primeiramente observar o momento 
em que foi desenvolvido o hábito de ler, se ocorreu durante 
a primeira fase da vida6, pois é nesse estágio que acontece o 
primeiro contato com o livro e é a partir desse momento será 
criada a apreciação pelo mesmo. Precisa-se saber também o 
lado oposto, dos jovens que não possuem interesse pela leitu-
ra, investigar se esse fato foi perdido com o passar dos anos ou 
se nem sequer existiu de fato, e os motivos que levaram isso a 
acontecer.

 A infância é a época das descobertas, da fomentação 
do imaginário e das brincadeiras. É nesta fase que muitos atra-
tivos são colocados pela primeira vez aos olhos da criança, e 
um deles é justamente o livro, mas especificamente o livro in-
fantil, em que a atração ocorre por meio da sensibilidade esté-
tica e pelo conhecimento do novo (OLIVEIRA, 2010). A situa-
ção mais comum é a criança receber o livro dos próprios pais 
e/ou familiares, sendo na maior parte das vezes, os primeiros 
mediadores e incentivadores de leitura que a criança tem em 

6  Segundo MOTTA (1998) em seu artigo Gênero, Família e Fases do Ciclo 
da Vida descreve a primeira fase da vida como sendo a Infância, cuja idade 
é entre 0 a 12 anos

sua vida, servindo como exemplo para progredir o interesse em 
descobrir “novos mundos” (FAILLA, 2016, p.35).

 Outro fato que contribui para a criação do hábito de ler, 
é o fato de a criança ter pais que também tenham esta prática, 
o que estimula a criança de forma direta, pelo incentivo, ou in-
direta, pelo subconsciente com a imitação da ação (LABORA-
TÓRIO DE EDUCAÇÃO, 2017). Segundo os dados da pesquisa 
“Retratos de Leitura no Brasil” (2016), isso só acontece porque 
“o potencial de influenciar o hábito de leitura dos filhos está 
correlacionado à escolaridade dos pais – filhos de pais anal-
fabetos e sem escolaridade tendem a ser menos leitores que 
filhos de pais com alguma escolaridade”.

 Mas é a escola, segundo Ferreira e Dias (2002), a enti-
dade mais exigida e a mais valorizada pela sociedade no que 
diz respeito ao incentivo e desenvolvimento do hábito de leitu-
ra nos jovens, pois é onde se aprende a ler e a escrever. Assim, 
consequentemente, o indivíduo tem um maior contato com os 
livros, e através da mediação do professor ao passar textos 
relevantes, é estimulada a imaginação e a formação crítica do 
leitor sobre os mais diversos assuntos, ocasionando no cresci-
mento pessoal e intelectual, o que permite ao indivíduo, segun-
do Soares (2004), participar “com maior grau de consciência da 
vida em sociedade”. Sendo assim, cabe ao professor ser aquele 
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que melhor representa o aprendizado, pois “é entendido como 
um mediador formador. Tendo como característica inerente à 
sua profissão a ‘sabedoria’, o que ele recomenda enquanto su-
porte de leitura traz consigo a aura da ‘leitura de valor’”, sendo, 
portanto, a principal referência que os alunos têm (COELHO, 
FARBIARZ. A, FARBIARZ. J, 2008, p. 32).

 Porém, é na instituição de ensino que está um dos pro-
blemas que ocasionam a falta de motivação à leitura, onde é 
propagado o discurso pelos próprios profissionais da área da 
educação, sobretudo dos professores do Ensino Fundamental 
e Médio, de que o “jovem não gosta de ler”, que “eles são fra-
cos”, que “há desinteresse dos alunos” por parte da leitura. Isso 
pode ser comprovado pelos relatos da professora doutora Ma-
ria Aurora Neta (2008), que disserta em seu artigo de tese de 
mestrado, que presenciou momentos nos quais seus colegas 
de profissão mostravam-se insatisfeitos com os alunos por não 
“conseguirem” compreender o que fora proposto e culpando-
-os por isso. Na sociedade, essa visão disseminada é distorci-
da, pois ao afirmar que os jovens não gostam de ler, está sendo 
feita uma generalização dando a entender que eles não gostam 
de nenhum tipo de leitura. É importante explicar que a escola 
costuma promover a leitura de literatura clássica brasileira, o 
que na maioria das vezes não é do agrado dos alunos.

 Essa situação mostra que o educador, pessoa funda-
mental no aprendizado, não adota uma boa metodologia para 
obter sucesso no processo de ensino- aprendizagem da edu-
cação brasileira, pois o mesmo não estimula ou adequa seu en-
sino para superar a falta de interesse dos alunos pela leitura. 
Observa-se o contrário: ao pedirem para os alunos lerem algum 
livro, exercem uma pressão psicológica, como dizem os entre-
vistados do artigo de Neta (2008), “vai valer nota”, “tem que 
ler”, “vai perder nota”, piorando ainda mais a situação. Esses 
imperativos impostos durante a fase escolar fazem com que o 
jovem leia somente o que o professor pede, pois está atribuído 
a uma obrigatoriedade, ocasionando o desinteresse pela leitura 
de lazer, principalmente naqueles que estão no Ensino Médio e/
ou próximo dos vestibulares, momento em que são obrigados 
a lerem um gênero de leitura que não é do seu gosto pessoal 
para fazerem a avaliação, tendo como consequência o desinte-
resse na procura de um livro para descobrir algo novo. Pode-
-se também fazer essa afirmação diante das entrevistas que o 
grupo realizou, em que os entrevistados disseram que tinham 
o hábito de ler desde de criança, pois foram incentivados pelos 
pais, mas quando chegaram no Ensino Médio, nas aulas de Li-
teratura que são parte da disciplina de Português voltada para 
o estudo de obras literárias, e que obriga os alunos a lerem 
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livros específicos para poderem fazer as atividades, deixaram 
de ter interesse:

 

Quando era menor é… minha mãe e meu vô liam bastan-
te quando estava na presença deles, inclusive eles me 
incentivavam bastante a leitura com gibis da Turma da 
Mônica, que eles assinavam pra mim, e isso eu lia muito 
quando era pequeno, eu lia bastante gibi [...] perdi sim o 
hábito de ler, ih não foi por falta de incentivo acho que 
não cara, porque assim até na escola né… tinha que ler 
livro e tudo mais, por exemplo na 5º ou 6º série eu tive 
que ler o Mundo de Sofia, que achei o pior livro da mi-
nha vida e eu nem li inteiro ainda, acho que li 2 capítulos 
e parei eu não consegui ler mais (OSWALDO, 20 anos. 
Entrevista, 2020).

 

Eu lia muito por vontade própria assim, sabe eu lia livros 
que eu queria ler mesmo, tipo livros que me interessa-
vam e aí quando entrei no colegial que a gente teve que 
começar a ficar atolado de livro de vestibular eu só perdi 
muita vontade assim sabe e quando fiz sociais (curso 
de graduação) eu tive que ler bastante mas ah mesmo 
o curso ter textos ter textos difíceis e tal acho que eu 
to um pouco traumatizada assim (Catarina, 19 anos. 
Entrevista, 2020).

  

 Este cenário se revela também na pesquisa da “Retra-
tos da Leitura no Brasil” (FAILLA, 2016), onde apenas 40% dos 
entrevistados buscam a leitura por prazer, para se distrair ou 
relaxar, sendo os que leem livros de literatura por vontade pró-
pria o percentual fica em torno de 19%. E mais, somente 54% 
dos entrevistados procuram na leitura uma recompensa mais 
pragmática e compensadora.

 A partir deste contexto, pode-se concluir que o jovem 
que recebeu incentivo à leitura no período infantil, poderá per-
der o hábito se o mesmo não for muito bem trabalhado na fase 
escolar, uma vez que a escola se prende somente a trabalhar 
com livros literários e didáticos, não reconhecendo a presença 
de outras leituras feitas pelos alunos que podem agregar valo-
res para o ambiente social (NETA, 2008, p. 19).

 Entretanto, o que não é abordado e que a sociedade 
precisa entender, é o fato de que os jovens estão lendo, e mui-
to mais do que antigamente, pois com o estabelecimento de 
mais editoras no país, houve um crescimento na produção edi-
torial, acarretando na vinda e na tradução de títulos estrangei-
ros, e consequentemente existe uma maior variação de livros 
para o público jovem escolher. Por conta disso e pelo fato de 
estarmos em um mundo globalizado, hoje os livros mais lidos 
pelos jovens estão associados a fenômenos culturais que não 
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Gráfico 10  - Último livro lido ou que está lendo

 Fonte: Retratos da Leitura no Brasil 2016

se limitam a uma única mídia, ampliando para outros suportes, 
como adaptações cinematográficas, músicas, teatro, vídeos, 
moda, HQs, sites, videogames, aplicativos, entre outros meios 
presentes na atual geração, vinculando cultura e consumo de 
entretenimento (FAILLA, 2016, p. 88-95).

 Segundo a pesquisa da “Retratos” (2016), dentre a 
maioria dos últimos livros lidos ou que estão lendo pelos jovens 
(Gráfico 10), quase todos foram de adaptações audiovisuais, e 
que tiveram uma bilheteria considerável resultando em asso-
ciações a outras plataformas, como jogos, música e vestuário. 

 Com a evolução da tecnologia, os meios de comunica-
ção se transformaram.  Se antes a carta era o principal meio 
de troca de mensagens entre as pessoas, foi substituída, em 
1870, pelo telefone, além do rádio junto com a televisão que 
sobrepuseram o jornal impresso, que está cada vez mais em 
decadência. Atualmente, com a chegada e expansão da inter-
net, houve a criação de inúmeras formas de se conversar e de 
interagir, como o e-mail, blogs, páginas virtuais e também as 
chamadas redes sociais, que consistem no envio e troca de 
mensagens simultâneas no ambiente virtual, definido por Tel-
les (2010), como

 

[...] ambientes que focam reunir pessoas, os chamados 
membros, que uma vez inscritos, podem expor seu perfil 
com dados como fotos pessoais, textos, mensagens e 
vídeos, além de interagir com outros membros, criando 
lista de amigos e comunidades (TELLES, 2010).  

 

 O uso das redes sociais possibilitou maior socialização 
entre os leitores, pois viabilizou a criação de eventos, a publi-
cações de materiais desenvolvidos pelos próprios, como fan-
zines, ilustrações, e a divulgação de sites e blogs relacionados 
ao que estão lendo. Desse modo, a leitura “passa a ter um valor 
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simbólico positivo e agregador”, deixando de ter aquele caráter 
escolar (FAILLA, 2016, p. 90).

 Cada vez mais aderido pelos jovens em seu cotidiano, 
o uso das redes sociais tem se tornado o meio de comunicação 
mais comum do século XXI, com sua linguagem própria e facili-
dade de uso, sendo responsáveis pelo crescimento da escrita e 
pela leitura. Não apenas as redes sociais, como também a inter-
net, possibilitaram o acesso a outros materiais de leitura, como 
mostra a pesquisa “Retratos”, que 74% dos leitores afirmaram 
utilizar outros meios para se informar e realizar suas atividades, 
como sites de notícias (27%), sites acadêmicos (24,9%), leitura 
de livro digital (15,8%). Todas essas ferramentas que vieram 
junto com a web deram um novo contexto ao panorama da 
leitura, desmistificando a ilusão de que são leitores apenas os 
que leem mídia impressa (ALBUQUERQUE, 2017).

1.2.4 Leitura versus opções de entretenimento dos 
jovens

 Diversas opções de entretenimento vêm disputando o 
tempo dos jovens, sendo uma delas o uso frequente da internet 
em smartphones e computadores, embora tenha sido eviden-
ciado no tópico anterior que houve um aumento na quantida-
de de leitura quando os jovens passaram a usar os aparelhos 
eletrônicos para este fim. Neste item será abordada a questão 
de como são utilizados esses passatempos no cotidiano de lei-
tores e não leitores.

 Segundo a pesquisa “Retratos da Leitura no Brasil” 
(FAILLA, 2016), os jovens leitores tendem a praticar mais ações 
de maneira diversificada no tempo livre do que os que não leem 
(Gráfico 11), uma média de 6,6 contra 4,1 de atividades, sendo 
as principais, assistir à televisão, escutar música, navegar na 
internet, se reunir com os amigos ou parentes e assistir a filmes 
em casa. O intrigante é o fato de os leitores colocarem a escrita, 
leitura de jornais/revistas/notícias e leitura de livros, sendo es-
ses relacionados a criação do hábito de ler, nas posições 7º, 9º 
e 10º lugar respectivamente. Ou seja, mesmo com a prática da 
leitura, preferem fazer outras atividades que não demandem 
tanta concentração e envolvimento no assunto, enquanto os 
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Gráfico 11  - O que gosta de fazer em seu tempo livre (% de sempre) : leitor 
x não leitor

 Fonte: Retratos da Leitura no Brasil 2016

não leitores citaram a realização dessas ações em 8º, 12º e 16º 
lugar (se colocados em ordem decrescente os números do grá-
fico), observando que não há tanto interesse por parte deles 
em realizá-las.

 Ao mesmo tempo em que preferem realizar outras ati-
vidades, quando questionados sobre a razão de não ter lido 
nos últimos meses (Gráfico 12), os não leitores indicam como 
maior motivo a falta de tempo, sendo que na 4º colocação ci-
tam a preferência por outras atividades. Porém, há também o 

fato de não gostarem (2º maior motivo) e não terem paciência 
para ler. Esse fato pode ser confirmado ainda nas entrevistas 
que os autores realizaram para esta pesquisa:

 

Não, não é por falta de tempo, é falta de interesse mes-
mo [...] (Oswaldo, 20 anos. Entrevista, 2020).

[...] tenho tempo pra ler, eu acho que ler cansa um pouco 
também, como já tenho que ler muito por causa da fa-
culdade e do IC, não é uma coisa que assim que eu fale 
eu vou ler agora já li demais cansei de adquirir conheci-
mento (Ricardo, 22 anos. Entrevista, 2020,).

 [...] tenho (quando perguntado se tem tempo para ler), 
eu só não leio porque… ah eu  não sei eu perdi muito o 
gosto sabe, eu gostava muito de ler, tava sempre lendo 
um livro diferente eu ia nos lugares, tipo eu ia no médico 
ficava esperando lendo sei lá sempre que eu chegava 
antes num lugar eu ficava lendo (Catarina, 19 anos. En-
trevista, 2020).

[...] a noite tenho um tenho livre quando chego em casa 
[...] geralmente assisto um filme, ou jogo ou assisto série 
ou às vezes eu estudo algumas coisas também que eu 
quero aprimorar no serviço [...] saio com os amigos (Jo-
nathan, 24 anos. Entrevista, 2020). 
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Gráfico 12  - Razão para não ter lido nos últimos 3 meses: entre os não 
leitores

 Fonte: Retratos da Leitura no Brasil 2016

 A partir destes dados, pode-se concluir que o fator 
mais relevante para os jovens não lerem não é a falta de tempo, 
como afirmam – até porque na maioria das vezes há um inter-
valo entre um compromisso e outro –, o principal é a prioridade 
que os jovens dão para a realização de outras atividades que 
não envolvem a leitura.

1.3 Design e leitura

 Neste item serão abordados estudos de caso realizados 
pelos autores e por terceiros, que abordam novas formas de 
apresentar a leitura, de maneira mais interativa e dinâmica aos 
jovens que anteriormente não possuíam interesse pela mesma, 
como sendo uma forma de entretenimento. Os seguintes traba-
lhos demonstram o poder e a influência do design em envolver 
o jovem com a leitura relacionando-o com outras mídias, para 
que se possa criar o hábito de leitura a partir de plataformas e 
dispositivos que são utilizados mais frequentes e que agradam 
mais seus interesses, sem se vincular especificamente ao livro 
físico.
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Figura 1  - Capa do livro Vidas Secas de Graciliano Ramos, 1934

 Fonte: Imagens do Google

1.3.1 O jogo digital como incentivador da leitura em 
alunos do ensino médio

 O doutor em Informática na Educação André Mendon-
ça empenhou-se em investigar se a utilização de jogos digitais 
é viável para a criação de um ambiente digital que estimule 
os jovens a desenvolver a prática da leitura de obras clássicas. 
No trabalho em questão, o livro “Vidas Secas” de Graciliano 
Ramos (1934), um romance que retrata a vida miserável de 
uma família de retirantes sertanejos obrigada a se deslocar de 
tempos em tempos para áreas menos castigadas pela seca, foi 
utilizado por Mendonça como base para o desenvolvimento do 
jogo que foi entregue aos jovens para a resolução dos testes do 
projeto. Foi apontado pelo autor que os jogos vêm sendo cada 
vez mais utilizados como importantes instrumentos pedagógi-
cos, devido a imersão do jogador pelo conteúdo proposto pelo 
jogo, de forma que ele é engajado e encorajado a competir com 
seus amigos, persistindo assim em aprender a como superar as 
dificuldades do jogo em prol de finalizá-lo.

 O autor optou por esta escolha por dois fatores: pelo 
fato de Graciliano Ramos abordar a importância do letramen-
to crítico, com o personagem Fabiano que é analfabeto e sua 
esposa que é considerada uma pessoa de extremo valor por 

sua inteligência – apesar de também ser analfabeta –, além do 
livro ser dividido em capítulos que não necessitam estar em 
ordem para o entendimento geral da narrativa, o que facilitou a 
elaboração do roteiro.

 No trabalho, Mendonça valeu-se do conceito de espaço 
metodológico quadripolar, em que os pesquisadores desenvol-
vem seus objetos de estudo e pesquisa teórica simultaneamen-
te a partir de pontes estabelecidas entre as diversas disciplinas 
envolvidas, de forma a melhorar a eficiência e o entendimento 
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Figura 2  -  Tela de abertura do jogo final

 Fonte: Tese de doutorado: O jogo digital como incentivador da leitura em 
alunos do ensino médio

com a qual se constrói o objeto de pesquisa (BRUYNE, 1982). 
Tal metodologia possui quatro polos, sendo eles o Epistemo-
lógico, o Teórico, o Técnico e o Morfológico, não possuindo 
cronologia de processo de pesquisa por conta da constan-
te intercomunicação entre seus pólos. Com isso o autor pôde 
analisar os dados obtidos através de questionários aplicados 
antes e depois da implementação das ferramentas desenvolvi-
das, comparando o desempenho de cada aluno e averiguando 
a qualidade do desenvolvimento e do envolvimento dos alunos 
no processo de aprendizagem.

 Para o projeto do jogo, foi estabelecido que a platafor-
ma utilizada no desenvolvimento do jogo seria o computador, 
que abriga o maior mercado de jogos digitais, sendo a mais 
utilizada e amigável para com os alunos que são o público-al-
vo. Ademais, foi necessário o controle absoluto dos testes para 
que fossem fidedignos, assim a disponibilização em rede para 
que qualquer um pudesse instalá-lo não era uma opção. O jogo 
se baseia em escolhas feitas pelos alunos em situações vividas 
pelo personagem Fabiano, buscando decidir qual caminho per-
correr dentre uma árvore de decisões restritas (Figuras 2 a 4). 
Assim, o aluno leitor não só teria um maior envolvimento com 
cada personagem da trama, dependendo de suas decisões, 
como também a curiosidade de descobrir quais são os qua-

tro possíveis finais, possibilitando ao aluno o desenvolvimento 
de uma reflexão posterior em relação às situações descritas na 
obra original.
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Figura 4  -  Jogo 31

 Fonte: Tese de doutorado: O jogo digital como incentivador da leitura em 
alunos do ensino médio

Figura 3  -  animação introdutória apresentando a família de Fabiano e os 
personagens principais

 Fonte: Tese de doutorado: O jogo digital como incentivador da leitura em 
alunos do ensino médio

 Para a melhor compreensão dos resultados dos testes 
aplicados, Mendonça elaborou três testes, contendo questões 
de múltipla escolha e dissertativas. Um dos testes visando o 
histórico dos alunos, e os outros dois procurando analisar se 
aqueles que jogaram o jogo antes de ler o livro original tiveram 
um maior entendimento da obra e se tiveram interesse em ler 
o livro. Além disso, todos os testes foram entregues como sen-
do anônimos, o que permitiu maior confiança na autenticidade 
das respostas. Como resultados mais influentes dos testes, foi 
constatado que 56% dos alunos têm o hábito de ler, 70% dos 
alunos sentem-se estimulados a ler, 100% consideram que o 
jogo melhorou a compreensão do livro, 65% procuraram expe-
rimentar outros possíveis finais do jogo, 60% afirmaram que 
o jogo despertou o interesse pelo livro, 40% consideraram o 
texto interessante.

 Desta forma, Mendonça concluiu que uma simples no-
vidade pode ser suficiente para motivar o interesse do aluno, 
já que torna o processo de aprendizagem menos maçante e 
mais dinâmico, o que foi confirmado pelos relatos dos alunos 
e das professoras que deram auxílio durante o projeto. Outra 
constatação feita pelo autor é de que o apelo visual é algo im-
portante para a influência do jogo, já que os jogos tridimen-
sionais possuem favoritismo no mercado, fato comprovado por 
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pesquisas quantitativas e qualitativas realizadas pelo mesmo. 
Porém, com a mesma pesquisa, foi possível constatar que isso 
não é o suficiente para sustentar o interesse dos jogadores por 
si só. Mendonça também afirma que:

[...] é importante observar que o objetivo de instigar o 
gosto e o interesse do aluno pelo livro e pela leitura não 
pode ser imputado ao jogo digital por si, dependendo 
também da condução que o docente dará a essa dinâ-
mica de aprendizagem, principalmente quando conside-
ramos os possíveis níveis de imaturidade do córtex pré-
-frontal como apontado por Louzada e Anacleto (2015) 
(Mendonça, 2015).

 

         Sendo assim, o jogo é uma plataforma de aprendiza-
gem que possui poder suficiente para auxiliar os professores 
em suas aulas. Porém, é necessário que o tema seja discutido 
em sala de aula com a orientação do professor para que o co-
nhecimento seja complementado e consolidado.

1.3.2 Plataforma digital de leitura: Árvore de Livros

         Analisou-se a startup brasileira da plataforma digital de 
leitura “Árvore de Livros”, voltada para o incentivo à leitura em 
escolas e colégios, cujo objetivo da pesquisa é mostrar a inserção 
do design digital na criação de um produto voltado para a leitura. 

 Fundada em 2014 por João Leal, a plataforma carrega 
consigo o lema de formar cidadãos mais críticos e atuantes na 
sociedade, agindo diretamente em escolas do Brasil, tanto públi-
cas como privadas, ajudando a promover a leitura nos alunos de 
forma mais dinâmica e divertida. Para ter acesso à plataforma, 
a instituição de ensino precisa primeiro fazer um plano de assi-
natura mensal, e a partir disso é disponibilizado para cada aluno 
um login e senha para se conectar a plataforma, que pode ser 
pelo site ou pelo aplicativo. Todo projeto possui um gestor, geral-
mente o próprio professor, que recebe relatórios sobre os títulos 
lidos pela sua classe e verifica os avanços nas leituras, o tempo 
que gastam em cada página, se foi deixada alguma para trás, 
podendo propor atividades com o intuito de avaliar a capacitação 
na interpretação de textos, entre outras funções. Atualmente, o 
serviço conta com mais 30.000 mil títulos de diversas editoras e 
200.000 mil alunos conectados de escolas. É considerada, hoje, 
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Figura 5  -   Site Árvore de Livros

 Fonte:  Website Árvore de Livros

a maior plataforma digital de incentivo à leitura do país, ofere-
cendo os seguintes serviços:

- Árvore de Livros

É a plataforma de livros na nuvem que oferece os mais 
de 30.000 títulos de livros, com acesso através do site ou 
pelo aplicativo, ação que pode ser realizada off-line, sem 
precisar de internet.

- Guten

“Guten” é uma empresa parceira que se juntou ao grupo 
em 2019 oferecendo o que já vinha sendo trabalhado, 
que é o incentivo à leitura por meio de textos jornalísti-
cos para formação de alunos mais conscientes e críticos, 
voltado para instituições de ensino, oferecendo junto ao 
conteúdo atividades pedagógicas gamificadas.

- Árvore Educação

Com a parceria entre a “Árvore de Livros” com a “Guten”, 
em 2019 nasce a “Árvore Educação”, destinada a pro-
mover ainda mais a leitura para os alunos. Agora, além 

de textos literários, é possível acompanhar as notícias do 
Brasil e do mundo com uma leitura entendível a criança 
e ao adolescente. Oferece também diversos cursos EaD 
para os profissionais da educação, com o intuito de capa-
citá-los ainda mais para a sala de aula.

 O objetivo da “Árvore de Livros” é tornar os alunos cada 
vez mais adeptos às leituras, transformando uma atividade de 
sala de aula em um hábito saudável de lazer. Conforme os re-
sultados divulgados pela empresa, a iniciativa está dando re-
sultados, uma vez que a média de livros lidos pelos alunos é 
maior do que a média do Brasil (5,8 contra 2,3 livros respec-



75

Figura 6  -   Biblioteca de livros da Árvore de Livros.

 Fonte:  Imagens do Google

tivamente). Entre os alunos, os mesmos confirmam que estão 
lendo e aprendendo mais: 

Quando você lê você aprende palavras novas, aprende a 
falar melhor … várias coisas [...] antes eu não sabia falar 
algumas palavras agora eu sei graças à leitura (João, 11 
anos. Entrevista dada à emissora TV Setorial, 2019)

Em casa eu deixo meu irmão acessar a minha conta, pra 
ele ler uns livros também, e o meu irmão tá gostando 
muito, todo dia de noite ele escolhe um livro lá (Rita, 
9 anos. Entrevista dada à emissora TV Tem Notícias, 
2017).

Eu aprendi muito coisa lendo esses livros do Ziraldo que 
minha professora mandava eu ler, eu lia muito, gostei 
muito [...] é muito bom (José, entrevista dada ao telejor-
nal Barra Pesada Parauapebas, 2019).

 Para permanecer conectada com as escolas e com os 
alunos, a plataforma lança frequentemente desafios que envol-
vem a leitura e que devem ser cumpridos em um determinado 
período de tempo, como é o caso do projeto “Maratona do Livro 
Infantil” de abril de 2017, que envolveu cerca de 300 escolas, 
o qual os alunos tinham que fazer ilustrações envolvendo his-
tórias do personagem “Menino Maluquinho” do escritor Ziraldo. 
Segundo o fundador da empresa João Leal, “a média de leitura 
foi de 9 livros por aluno durante o mês do projeto se conside-
rarmos como lido um livro com leitura de mais 80% de suas 
páginas, e nossa plataforma possui este controle”. A platafor-
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Figura 7  -   Semana na Árvore

 Fonte:  Instagram Árvore de Livros

Figura 8  -  Continue a história

 Fonte:  Instagram Árvore de Livros

ma também é ativa nas redes sociais, oferecendo desafios de 
leituras de lazer para os alunos e entrevistas com especialistas 
na área voltadas para os educadores.
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1.3.3 Estratégias multimídia de incentivo à leitura: 
estudo do caso Dom Casmurro

         O estudo de caso foi realizado pelas doutoras Fátima 
Regis e Raquel Timponi e pelo mestre Júlio Altieri, na cidade de 
São Paulo, em os pesquisadores escolheram trabalhar a obra 
“Dom Casmurro” do autor Machado de Assis (1899), justifican-
do que essa obra é uma das mais lidas no país e, por ser testa-
da em diferentes mídias ao longo do tempo, como filme, seria-
do, jogo, análises em plataforma de vídeos, HQs, entre outros, 
segundo os autores, são “produtos que realizam uma contex-
tualização da história mais próxima da linguagem audiovisual 
utilizada pelos jovens”.

 Os autores analisaram a adaptação baseada na obra de 
Machado de Assis feita pela Rede Globo no ano de 2008, uma 
série intitulada de Capitu (uma das personagens principais da 
obra) de modo que, para a divulgação, valeu-se de inúmeras 
mídias, onde uma complementava a ação da outra (transmídia), 
como site, blog, página na rede social Twitter, DVD, “além do 
produto divulgado na televisão, tecido em diversas camadas 
metafóricas de texto”, conforme descrevem no artigo.

 A série em si foi baseada no recorte do olhar do diretor, 
Luiz Fernando Carvalho, que fez uma revisão criativa com no-

vas interpretações valendo-se de metáforas, escolhendo como 
cenário principal uma casa de ópera – segundo o diretor, “a ópe-
ra se aproxima do mundo das máscaras, que é a principal dúvida 
da trama: a traição ou não de Capitu” – adaptando a persona-
gem para uma versão moderna, ainda mantendo as referências 
da personagem original. Outras características da série foi o uso 
de elementos lúdicos, oníricos e circenses para representar a 
fuga do realismo. Pelo figurino são mostradas as principais ca-
racterísticas da personagem, a lente da câmera é adaptada para 
representar o olhar de Bentinho (outro protagonista da obra), 
dentre outros recursos que foram utilizados para provocar e 
aproximar o espectador que conhece a obra original.

 O diretor ainda explica para o site da emissora as preo-
cupações que teve ao longo da trama:

foi desfazer o preconceito que muitos jovens têm sobre 
Machado, muitas vezes por conta da obrigação da primei-
ra leitura colegial. O que eu fiz foi reafirmá-lo em termos 
de conteúdo e linguagem. A síntese do texto é dele. Ago-
ra, é claro que eu espelhei aquelas situações e lancei para 
outras relações de imagens, procurando diálogo com pos-
sibilidades simbólicas da modernidade, alçando o texto a 
outras visibilidades (http://capitu.globo.com/Capitu, Aces-
so em 05/04/2020).
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Figura 9  -   DVD Capitu

 Fonte:  Imagens do Google

          As ações de divulgação contaram com a criação de um 
site, no qual a estética era a mesma do seriado, com compo-
sições feitas de colagens de jornais, com fundo sonoro condi-
zente com os diferentes períodos dos personagens, vídeos da 
série e elementos que interagiam quando passado o mouse 
por cima deles.

 Também foi promovida uma brincadeira com o público 
como forma de publicidade chamada de Capitucrossing, que 
consistiu em os produtores espalharem DVDs da série em lo-
cais públicos, como banheiros de bares, bancos de praça de 
um shopping, museus, teatros, metrô, entre outros, nas cida-
des Rio de Janeiro e São Paulo, lançando um desafio para que 
quem achasse as mídias físicas, escrevessem suas experiên-
cias no site da série, e assim que assistissem deveriam repas-
sar o DVD colocando em outro local público.

 Como os autores do artigo colocam, “a intenção dos 
produtores da série era a de realizar uma publicidade espon-
tânea que se propagasse numa lógica contínua, sem que fos-
se necessário pagar funcionários para realizá-la, utilizando o 
fator curiosidade para o seu funcionamento e propagação em 
rede. O objetivo, assim, no papel de produtores do discurso, 
era captar um número expressivo e variado de pessoas para 
assistir à série que ainda estrearia na TV, o que contribuiu para 

a audiência no dia da estreia no canal”. Além dessas realiza-
ções, foi feito uma ação pelo Twitter, que chamava o público 
para participar do projeto “Mil Casmurros”, o qual consistia na 
gravação de um vídeo do usuário citando um trecho da obra de 
Machado de Assis. Ao final da campanha, tiveram a participa-
ção de 688 pessoas.

 A partir deste estudo de caso, pôde-se concluir que 
com o uso de componentes metafóricos, como imagens, sons e 
movimentos, e uma estratégia de marketing envolvendo várias 
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ações, contando com a participação do telespectador, o resul-
tado foi uma aproximação e um aprofundamento do público 
na obra, estimulando o interesse dos indivíduos em ler o livro 
“Dom Casmurro”. Ainda, os recursos multimídia exploraram 
o sensorium7 humano e o processamento de multitarefas do 
usuário, pois a atenção, a sensibilização e a assimilação com os 
textos da obra, foram os requisitos fundamentais para acom-
panhar a trama.

7  “[...] de acordo com o conceito de cognição ampliada, favorece a atenção 
e a retenção dos conteúdos a serem assimilados” (REGIS, TIMPONI, ALTIE-
RI, 2015).

1.3.4 Gamificação e a leitura

         A técnica de gamificação foi um termo criado pelo pro-
gramador e game designer Nick Pelling em 2002, e designa a 
utilização dos conceitos e mecânicas do mundo dos games em 
contextos do mundo real, motivando as pessoas a resolverem 
problemas, como define Raul Inácio (2016):

 

Gamification é um sistema utilizado para a resolução de 
problemas através da elevação e manutenção dos níveis 
de engajamento por meio de estímulos à motivação in-
trínseca do indivíduo. Utiliza cenários lúdicos para simu-
lação e exploração de fenômenos com objetivos extrín-
secos, apoiados em elementos utilizados e criados em 
jogos.

 

 Porém, a técnica só tomou força no ano de 2010, quan-
do diversas empresas decidiram criar sistemas de conquistas e 
recompensas em seus softwares. A partir de então, a gamifi-
cação passou a ser cada vez mais implantada no cotidiano das 
pessoas, como em sites de compra – quando se troca pontos 
ganhos nas compras por outros produtos especiais, aplicativos 
de integração entre os usuários como o Waze, treinamentos no 
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local de trabalho por meio de jogos, a autoescola com aulas em 
um simulador virtual, dentre outros.

 Estas ações devem-se aos grandes benefícios que a ga-
mificação traz para os usuários, como estimular o trabalho em 
equipe visando vencer desafios em conjunto, tornar o aprendi-
zado mais atrativo para o indivíduo, oferecer um feedback ins-
tantâneo sobre o desempenho do usuário, desenvolver habili-
dades analíticas que só seriam obtidas anteriormente vivendo 
alguma situação na vida real, desenvolver a criatividade com 
as soluções dos desafios propostos, estimular a persistência e 
o foco para resolver problemas, amenizar o aborrecimento nos 
jovens pelo estudo e pela leitura, além de melhorar a assimila-
ção entre teoria e prática.

 Na educação esses benefícios são ainda mais visíveis 
ao tornarem a aula e a atividade de leitura entre as crianças e 
os jovens mais interessante e estimulante, já que ao participar 
de uma atividade em que se faz o uso da gamificação, é neces-
sário contextualizar o que está sendo proposto e compreender 
o todo, resultando em uma atividade lúdica, promovendo imer-
são e protagonismo. Desta forma, a gamificação torna-se uma 
possível resposta para um dos maiores males da educação: o 
abandono da escola por 40,3% dos jovens, segundo a pesqui-
sa da fundação Getúlio Vargas, devido à falta de interesse.
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Capítulo 2

Proposta de Desenvolvimento Projetual
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2.1 Metodologia

         Visando uma melhor compreensão sobre o tema e o 
desenvolvimento das ações em design na direção da solução 
dos problemas identificados, optou-se pelo Design Thinking 
como suporte metodológico (VIANNA ET ALL, 2012).  Segun-
do os autores, o designer busca compreender a cultura, as ex-
periências pessoais e seus contextos, para se obter uma visão 
mais abrangente e identificar as possíveis barreiras para que se 
chegue a uma solução para o problema.

         A metodologia de Vianna et al. (2012, p.15) foi escolhi-
da por apresentar “um conjunto de métodos usados no proces-
so de Design Thinking que são ferramentas para uma aborda-
gem diferente para a inovação”, além de mostrar-se bastante 
flexível em suas etapas, podendo retornar a elas em caso de 
erros ou ao perceber a falta de algo, de forma não linear.

 O método em questão é dividido em quatro principais 
etapas: na primeira, a Imersão, o usuário tende a compreender 
melhor o problema, levantando dados de pesquisas e identi-
ficando as “necessidades e oportunidades que irão nortear a 
geração de soluções na fase seguinte do projeto”; a segunda, 
Análise e Síntese, é a etapa a qual se analisam as informações 

obtidas na Imersão e concretizam-nas em forma de insights; a 
terceira, Ideação, é a qual o usuário propõe ideias para o pro-
blema a partir das análises da etapa anterior; por fim, a quar-
ta etapa, Prototipação e Teste, desenvolvem-se e validam-se 
através de testes com usuários as ideias em forma de protóti-
pos, podendo resultar no aperfeiçoamento e na implantação da 
melhor solução para o problema (VIANNA et al., 2012).  

 Na etapa da imersão foram realizadas pesquisas do 
tipo desk sobre assuntos que envolvessem jovens e leitura de 
livros, a fim de conhecer e aprofundar melhor sobre o tema, 
além disso foram feitos formulários e entrevistas com o público 
alvo para confirmar o que encontrou nas pesquisas, e também 
descobrir novas oportunidades para trabalhar com esse públi-
co, que até então, não tinham sido evidenciados nas fases pre-
liminares. Após a etapa de imersão, analisou-se de forma críti-
ca cada dado encontrado e o que poderia obter a partir destes, 
gerando assim uma síntese de informações sobre o tema. Com 
o público definido e um grande acervo de informações, partiu-
-se para a etapa da ideação, em que desenvolveu-se as per-
sonas utilizadas para representar, de forma fictícia, o usuário 
ideal, depois disso foram desenvolvidos os painéis semânticos 
e o conceito de criação, no qual todo o projeto foi trabalhado 
em cima. A partir dos conceitos, produziu-se toda a identida-
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de visual do projeto, como nome, paleta de cores, tipografia, 
logotipo, bem como idealizou e concretizou as ações projetu-
ais que fazem parte desse trabalho por meio do método Lotus 
Blossom. Em seguida foi feita a quarta etapa, prototipação, na 
qual o protótipo da principal ação projetual foi desenvolvido e 
testado com usuários, como será descrito à frente.

2.2 Público Alvo

         Quanto ao público-alvo abordado no presente projeto, 
utilizou-se o método Pesquisa Desk da etapa de Imersão, através 
do qual coletam-se dados de fontes físicas e/ou digitais como li-
vros, sites, blogs, artigos, o que ajudou a identificar quem são os 
não leitores ou aqueles que não possuem o hábito de ler livros 
(VIANNA et al., 2012). Para tanto, fez-se necessário primeira-
mente analisar qual faixa etária mais recebe incentivos para ler, 
seja através dos pais, da escola, de organizações comunitárias 
ou do governo – principais influenciadores para a criança.

 Constatou-se que as idades entre 5 e 17 anos são as 
que mais recebem “investimento” para a construção do hábito 
de leitura de livros. Coincidentemente, é nessa faixa etária que 
os indivíduos se encontram no período escolar, onde dedicam 
parte do seu tempo à leitura, seja para aprender a ler ou para 
trabalhar as obras literárias. Por conta disso, o índice de leitura, 
conforme mostrado antes, encontra-se acima de outras idades.

 O índice de leitura apontado na pesquisa “Retratos da 
Leitura no Brasil”, como já citado anteriormente, mostra como 
o indivíduo gasta as horas do seu tempo livre, qual sua idade e 
escolaridade, quais são as barreiras que o impedem de se apro-
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ximar da leitura de livros e os influenciadores que incentivam o 
hábito de ler.

 A partir desses dados, observa-se que é a partir dos 18 
anos que o número de não leitores começa a crescer e, à medida 
que os anos passam, a porcentagem dos mesmos passa a ser 
significativa, acima daqueles que leem com frequência. Nota-
-se também a falta de ações voltadas a esse público, visto que 
enquanto o indivíduo frequenta a instituição de ensino, recebe 
apoio dos professores, do método de ensino e do governo.

 Porém, assim que conclui o ensino médio, caso não te-
nha contado com uma boa base para a criação do hábito de ler 
nesse período, o indivíduo se depara em uma situação de pouca 
ou nenhuma ajuda, dependendo de sua localidade, para conti-
nuar investindo na leitura dos livros, diminuindo sua frequência 
a ponto de não haver mais interesse por essa opção de lazer. 

 Através disso, definiu-se o público-alvo para o proje-
to. Escolheram-se os jovens que já formados do ensino médio, 
ingressos no ensino superior e/ou no mercado de trabalho. O 
público foi definido através dos parâmetros utilizados na área 
do marketing (KOTLER, KARTAJAYA, SETIAWAN, 2017), sendo 
eles: demográfico, a partir do qual definiu-se que seriam jovens 
não leitores, alfabetizados, com idades entre 18 a 29 anos, per-
tencentes às classes B e C; e psicográfico, que delimitou aqueles 

que preferem gastar seu tempo livre com outras atividades, que 
não priorizam a leitura, passam mais tempo em seus compro-
missos como universidade, trabalho, em transportes indo de um 
lugar para o outro, mas que reconhecem a importância que a 
leitura tem e os benefícios que ela pode trazer para suas vidas.

 Dessa forma, o projeto buscou alcançar esse público 
desenvolvendo ações que revertam esse cenário e contribuam 
para que o indivíduo crie o hábito e gosto pela leitura.
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2.2.1 Entrevistas

         As entrevistas consistem em outro instrumento utilizado 
na fase de imersão do Design Thinking. É através delas que se 
obtém informações mais precisas sobre o tema, voltadas ao as-
sunto do projeto e da vida pessoal do entrevistado (VIANNA et 
al., 2012). No presente trabalho, as entrevistas foram realizadas 
por meio digital, sendo que a primeira foi realizada por videocon-
ferência através de uma plataforma digital web escolhida pelos 
organizadores do projeto. O total de oito voluntários enquadra-
dos no público-alvo do projeto participaram dessa entrevista e 
responderam às perguntas previamente preparadas pela equipe.

 A partir das informações obtidas, pôde-se confirmar os 
dados pesquisados durante a pesquisa desk realizada na fase de 
Imersão e acrescentar novas informações até então não levan-
tadas, como o cotidiano dos indivíduos, onde foram descobertos 
os hábitos e as atividades rotineiras que impactam na escolha da 
leitura como uma atividade a ser realizada no dia a dia.

 Dentre os resultados dos depoimentos, as questões que 
mais se destacaram foram a falta de tempo dos indivíduos para 
praticarem a leitura (devido às atividades do seu cotidiano rela-
cionadas aos estudos acadêmicos e/ou por conta do trabalho), e 
o trauma que tiveram durante o período escolar (quando muitos 

foram obrigados pelos professores ou pelo método do ensino a 
lerem livros de gêneros que não gostavam), o que acarretou no 
posterior desinteresse pelo livro.

 Outros fatores relevantes foram o fato de alguns nun-
ca terem gostado de ler (mesmo incentivados desde pequenos 
pelos pais e/ou pela escola), acharem que a leitura é somen-
te para pessoas com alto índice intelectual e afirmarem que a 
leitura cansa. Entretanto, todos os entrevistados concordaram 
que a leitura eleva o raciocínio, leva o indivíduo a ser mais críti-
co diante das situações, amplia seus conhecimentos e seu re-
pertório vocabular, além de trazer bem-estar pessoal.

 Em um segundo momento, realizou-se uma pesquisa 
através de um formulário (Apêndice B) on-line disponibilizado 
em uma plataforma digital web, com o intuito de saber qual o 
melhor meio para a realização da ação projetual. Este formulá-
rio contou com a participação de 20 usuários que responderam 
a duas perguntas, sendo elas “Quais você considera suas op-
ções de entretenimento” e “Quais você realiza com maior fre-
quência nas horas de lazer/tempo livre”.

 Ambas as perguntas contavam com uma lista de su-
gestões de respostas, podendo assinalar até três alternativas. 
O objetivo dessas questões foi saber quais as opções que o 
usuário considera como entretenimento para si e quais ele rea-
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Gráfico 13  - Resultado da pesquisa

 Fonte: Retratos da Leitura no Brasil 2016

liza com uma maior frequência em seu cotidiano. A partir disso, 
pôde-se concluir quais atividades competem com a leitura.

 Uma questão bastante evidente foi o fato de a gera-
ção do milênio consumir um número considerável de conteúdo 
audiovisual (Gráfico 13). A maioria afirmou que assiste víde-
os com certa frequência, o que pode ser estendido também 
às redes sociais virtuais, as quais também possuem conteúdos 
audiovisuais.

 Além disso, os jogos digitais apresentaram-se como 
uma das formas preferidas de lazer para os entrevistados, rea-
lizada com certa frequência. O destaque dessa pesquisa dá-se 
pela leitura ocupar a 6º colocação, sendo através de qualquer 
mídia (física ou digital) e gênero, expressando que outras ativi-
dades são mais importantes para o jovem.

 Através dos resultados das pesquisas, evidenciou-
-se quais medidas deveriam ser tomadas para a resolução do 
problema da falta do hábito de leitura, e para a identificação e 
construção das personas.
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2.2.2 Personas

         Através dos dados analisados e das informações cole-
tadas, definiu-se que o público-alvo a ser alcançado trata-se 
de jovens que perderam o interesse pelo livro e/ou não pos-
suem afinidade com a leitura de livros, ainda que consumam os 
mesmos em seus conteúdos audiovisuais, por exemplo, embo-
ra não tenham lido o volume. Entende-se que os indivíduos es-
colhidos possuem características próprias e foram criados em 
contextos socioculturais diferentes, sendo, em alguns casos, 
limitados por essa questão. Assim, o projeto visa uma mudan-
ça no hábito rotineiro do usuário, que expanda as formas de 
entretenimento e consumo de livros nas horas de lazer.

 Sendo assim, partiu-se para a criação de personas que 
caracterizassem o público-alvo, desde às situações mais bási-
ca às mais extremas. As personas foram utilizadas em todas as 
fases do Design Thinking para a geração e validação de ideias, 
visando a busca de uma solução para o problema. Conforme 
descrito por Vianna et al. (2012),

 

Personas são arquétipos, personagens ficcionais, conce-
bidos a partir da síntese de comportamentos observados 
entre consumidores com perfis extremos. Representam 

as motivações, desejos, expectativas e necessidades, 
reunindo características significativas de um grupo mais 
abrangente (VIANNA et al., 2012).

 

 Elaboraram-se três personas com características dis-
tintas entre si, com o intuito de aproximar-se ao máximo do 
público-alvo escolhido. Para tanto, estabeleceram-se os mes-
mos parâmetros de perfis apontados anteriormente: perfil de-
mográfico, com informações sobre idade, classe social, gênero 
e nível de alfabetização, importantes para a compreensão de-
talhada do público trabalhado; e psicográfico, atitudes e hábi-
tos ligados ao estilo de vida de cada indivíduo, como e quando 
consomem produtos/serviços de entretenimento, se há alguma 
ligação direta ou indireta com a leitura.

         Dessa forma, as personas foram descritas em tópicos, 
o que colaborou para que melhor se desenvolvessem as ações 
das próximas fases. Os tópicos contiveram nível de persona-
lidade, adjetivos, pessoas inspiradoras, comportamento, hob-
bies, tecnologia e objetivos de vida, gerando, assim, as seguin-
tes personas (Figuras 10,11 e 12):
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Figura 10  -  Persona Nathan

 Fonte:  Produção Pessoal

Figura 11  -  Persona Luiz

 Fonte:  Produção Pessoal

Figura 12  -  Persona Kana

 Fonte:  Produção Pessoal
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2.3 Conceito de Criação

         O conceito para o presente projeto originou-se após a 
definição dos objetivos e a pesquisa das informações trans-
critas no Capítulo 1. Logo, partiu-se para a etapa de Ideação 
do Design Thinking, a qual consiste no processo de explorar 
diversas soluções e ideias para o problema, forçando o usuário 
a ultrapassar limites e pensar “fora da caixa”, criando conceitos 
criativos e inovadores.

 Definiram-se palavras-chave através da técnica de 
brainstorms – atinente à etapa de Ideação – aplicada sobre a 
questão “o que queremos transmitir sobre a leitura para um 
jovem que não lê ou não tem interesse?”. A partir de então, 
surgiram palavras como: conhecimento, aprendizado, prazero-
so, divertido, descontraído, raciocínio, bem-estar, pensamentos 
críticos, competitividade, sucesso, intelectual, entretenimento, 
lazer, ideias, sabedoria, imaginação, criatividade, apaixonante, 
descoberta, envolvente, misteriosa, realista. Dentre essas pala-
vras, escolheram-se “conhecimento”, “prazeroso”, “descoberta” 
e “descontraído” como conceitos de criação. 

 Com base nas palavras-chave e nas pesquisas realiza-
das, utilizou-se o símbolo da bússola para a criação de uma 
metáfora para o projeto, visto que a mesma é uma das princi-

pais ferramentas de um aventureiro e desbravador de novos 
horizontes. Da mesma forma que a bússola auxiliou as gran-
des descobertas da História, ela também auxiliará o usuário 
na descoberta de novos mundos nos livros, guiando-os tanto 
no site para a realização das tarefas que surgirão conforme a 
exploração do ambiente, quanto no jogo, que levará o jogador 
para os mundos invadidos pelos deuses maléficos e os ajudará 
a completar as missões. 

 Para desenvolver as ações projetuais, utilizou-se o mé-
todo Lotus Blossom (Figura 13), desenvolvido por Yasuo Mat-
sumura, que consiste em forçar as equipes que estão desen-
volvendo o trabalho a explorarem uma ideia antes de passar 
para a outra, sendo também uma ferramenta da etapa da Idea-
ção (AGATETEPÊ, 2019).

 Após preencher quase por completo os quadrados, fo-
ram selecionados aqueles que mais atraíram a atenção, sendo 
Jogo Digital e Redes Sociais, visando extrair o que há de melhor 
no conceito do jogo, que será abordado mais à frente. Enten-
deu-se necessária a criação de uma biblioteca de livros digital 
gamificada, ou seja, uma plataforma digital web com funções 
de rede social a ser utilizada em qualquer dispositivo, de modo 
a não precisar entrar no jogo para ler um livro, juntando-se, 
assim, com as outras duas propostas.
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Figura 13  - Lotus Blossom

 Fonte:  Produção Pessoal

2.3.1 Painéis Semânticos

         Os painéis semânticos ou moodboards são utilizados 
como ferramenta para entender o significado de cada concei-
to-chave do projeto. Tratam-se de murais compostos por ima-
gens, elementos visuais, vídeos e textos que auxiliam na defi-
nição e representação da essência do trabalho. Servem para 
identificar o problema, inspirar e comunicar, além de auxiliar o 
usuário na obtenção de referências “para a compreensão dos 
processos de interpretação da memória, significados e crenças 
das pessoas que compõem o seu processo cognitivo” (VIAN-
NA et al., 2012). 

 Desse modo, os murais desenvolvidos para este tra-
balho visam entender visualmente o significado das palavras-
-chave do conceito de criação (Figuras 14, 15 e 16), propor 
ideias de funções, cores e diagramação para a plataforma web 
(Figura 17), ações a serem aplicadas ao jogo (Figura 18), tipo-
grafias de audiovisual que abordam o tema sobre livros (Figura 
19) e tipografia de livros antigos, juntamente com as texturas 
das capas (Figura 20).

         Os painéis referentes ao significado das palavras-cha-
ve (Figura 14, 15 e 16) foram criados a partir do sentimento 
transmitido pela pessoa assim que a sensação é despertada, 
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Figura 14  -   Painel Semântico sobre a palavra Prazeroso

 Fonte:  Produção Pessoal

Figura 15  -   Painel Semântico sobre a palavra Descontraído

 Fonte:  Produção Pessoal

Figura 16  -   Painel Semântico sobre a palavra Conhecimento

 Fonte:  Produção Pessoal

a fim de compreender se a emoção que se quer passar com a 
proposta do trabalho está correta. 



94

Figura 17  -   Painel Semântico sobre proposta de site

 Fonte:  Produção Pessoal

Figura 18  -   Painel Semântico sobre funções para o jogo

 Fonte:  Produção Pessoal

 O painel sobre a proposta de site (Figura 17) sugere 
funções a serem implementadas na ação da plataforma web, 
bem como a identidade visual característica do mesmo ramo 
de atuação.

 O moodboard sobre as funções do jogo (Figura 18), 
como o próprio nome sugere, contém as ações e as funcionali-
dades que o usuário terá dentro do jogo, além do tipo de jogo 
que irá encontrar.

 Os painéis seguintes (Figuras 19 e 20), por fim, servem 
como referência para a tipografia e a construção do logotipo 
do projeto através de audiovisuais com temáticas sobre livro, 
leitura e de capas de títulos antigos, a fim de buscar saber o 
material neles trabalhado.
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Figura 19  -   Painel Semântico sobre tipografia de filmes que envolvem 
livros

 Fonte:  Produção Pessoal

Figura 20  -   Painel Semântico sobre tipografia e textura de livros antigos

 Fonte:  Produção Pessoal

2.4 Identidade Visual

         Diante da exposição do indivíduo e as inúmeras marcas 
existentes atualmente, faz-se necessário que as marcas sejam 
cada vez mais atrativas e diferentes entre si. Para tanto, a iden-
tidade da marca deve possuir um forte apelo ao público para 
estabelecer com ele ligações emocionais. Segundo Wheeler (p. 
14, 2008) “a identidade é a expressão visual e verbal de uma 
marca”, tangível e apeladora aos sentimentos, é ela quem dá 
voz, expressão e visualidade à empresa, para que seja reco-
nhecida e diferenciada em um mercado tão saturado.

 A partir disso, criou-se uma identidade visual para o 
projeto com nome, paleta de cores, tipografia, logotipo e ele-
mentos iconográficos, seguindo o conceito do enredo proposto 
para os produtos, descrito mais adiante, a fim de atrair e cativar 
o público alvo.
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2.4.1 Naming

         A escolha de um bom nome para um produto dá ao mes-
mo um enorme potencial de comunicação com o público, sendo 
facilmente lembrado e autopropagado pelos indivíduos através 
de marketing, indicações boca a boca, reputação da marca e 
recomendações dos clientes (WHEELER, 2006). Assim, con-
sidera-se o nome como algo extremamente valioso para uma 
marca, não apenas por representá-la através da fonética, mas 
também por somar ao seu valor comercial, despertando nas 
pessoas sentimentos e ações pela marca.

 As maiores qualidades para um nome eficaz são: a) pos-
suir significado que transmite as intenções da empresa; b) ser 
único; c) tornar a empresa apta às mudanças futuras; d) permi-
tir extensões da marca; e) ser visível na arquitetura da marca; e 
f) não possuir conotações negativas (WHEELER, 2006).

 Diante do exposto, a escolha do nome deu-se a partir 
da técnica de brainstorms baseada em palavras-chave que ex-
plicam o conceito proposto para a marca, o qual consiste em 
transmitir a sensação de ser “memorável”, visto que os livros 
são meios através dos quais tradições, conhecimentos e lega-
dos são propagados ao longo das gerações. Realizou-se uma 

lista de possíveis nomes, designando, por fim, o nome definitivo 
do projeto: Hystorium.

         Hystorium configura-se como um nome artificial, cuja 
criação é caracterizada pela união de partes de palavras já exis-
tentes. De acordo com Wheeler (2006), esse fenômeno é deno-
minado Palavras Mágicas, no qual a palavra original é modificada 
na escrita e mantém a mesma fonética quando falada, o que tor-
na o nome facilmente registrável.

 Uniu-se, portanto, parte da palavra “história” com o sufixo 
latino “rium”, produzindo o senso de “ligado à, contribuindo para”, 
dando ao nome o sentido de “lugar primordial da história”. Para-
lelamente, acrescentou-se a letra “y” para caracterizar o nome 
enquanto globalizado e atual, de forma a abranger várias cultu-
ras, visto que é comumente presente em línguas estrangeiras.

         A partir de um olhar mais amplo às ações do projeto, con-
siderou-se aplicar à marca a “arquitetura de marca” de Wheeler 
(2006) que, segundo a autora,

 

[...] refere-se à hierarquia das várias marcas existentes 
dentro de uma única empresa. É o inter-relacionamento 
com a empresa master, com as empresas subsidiárias, 
com os produtos e serviços, e deve refletir a estratégia de 
marketing. O design da identidade de marca traz consis-
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Figura 21  -   Fonte Nunito Sans

 Fonte:   Google Fonts8

tência, ordem visual e verbal, reflexão e a intensão de di-
ferenciar os elementos para ajudar a empresa a crescer 
e vender com mais eficácia. (WHELLER, 2008, p. 50).

 

 Optou-se, assim, por trabalhar com a arquitetura de 
marca monolítica, consistindo em um único nome forte e me-
morável para a marca, que estampará tanto os produtos cor-
porativos quanto os para o consumidor final. Aliada ao nome 
estará a extensão da marca, que utiliza a identidade principal 
acrescentando apenas variações genéricas.

2.4.2 Tipografia

         Definiram-se para o projeto duas tipografias, sendo uma 
destinada à construção do logotipo e outra para título, subtítulo, 
corpo de texto, dentre outros, diferenciadas apenas pelo peso.

 A fonte Nunito Sans (Figura 21) foi escolhida para ser 
utilizada em todas as aplicações de texto da marca, cuja cons-
trução geométrica garante a ela uma boa legibilidade e leitura-
bilidade, tornando-se uma tipografia flexível e adaptável a vá-
rios tipos de interfaces digitais. Ademais, por não possuir serifa, 
a fonte transmite um tom de modernidade e juventude para a 
marca, conceito que foi definido para o projeto.

8  Disponível em: <https://fonts.google.com/specimen/Nunito+Sans> Acesso 
em 05 de junho de 2020



98

Figura 22  -  Fonte Singapoleng

 Fonte:   FontRiver9

Figura 23  -   Paleta de Cores Principais (acima) e Secundárias (abaixo)

 Fonte:   Produção Pessoal

 A tipografia Singapoleng (Figura 22), definida para a 
identidade da marca, carrega características próprias que, 
combinadas com suas proporções geométricas (sem serifa e 
com detalhes personalizados, como a curva pontiaguda), re-
metem ao moderno e juvenil.

2.4.3 Paleta de Cor

         A escolha da paleta de cores (Figura 23) baseou-se nas 
referências obtidas através dos painéis semânticos desenvol-
vidos, extraindo deles cores comuns entre as imagens. A partir 
disso, seguiu-se para o círculo cromático (Figura 24), no qual 
utilizou-se o esquema de combinações complementares, usan-
do as cores opostas às que foram extraídas dos painéis.

9   Disponível em:<http://pt.fontriver.com/font/singapoleng/ > Acesso em 05 
de junho de 2020
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Figura 24  -   Círculo Cromático

 Fonte:   Produção Pessoal

Figura 25  -   Variação das matizes da paleta principal

 Fonte:   Produção Pessoal

 As cores extraídas dos painéis semânticos apresentam 
tons de vermelho, laranja, e amarelo, sendo trabalhadas na 
ação principal do projeto, enquanto as demais foram utiliza-
das como matizes dos cenários. Produziram-se diversos tons 
de cores com o intuito de gerar harmonia e um bom contraste 
na leiturabilidade das interfaces digitais (Figura 25). A paleta 
foi desenvolvida no padrão RGB, frequentemente utilizado no 
campo digital, visto que todas as ações projetuais são direcio-
nadas a interfaces digitais.
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Figura 26  -   Paleta de Cores Principais (acima) e Secundárias (abaixo)

 Fonte:   Produção Pessoal

2.4.4 Logotipo

         Um logotipo, de acordo com Lupton (2014, p. 146), “co-
munica o nome de uma organização, produto ou marca através 
de um tratamento tipográfi co distintivo”. É ele que expressa e 
concretiza o nome da empresa ou do produto nas mentes das 
pessoas, tornando-a memorável.

 Para o processo de criação do logotipo (Figura 26), uti-
lizou-se a tipografi a Singapoleng, que teve seus aspectos visu-
ais alterados para relacionar-se melhor com a identidade, cons-
truída a partir do painel semântico com imagens de capas de 
livros antigos que mostram a tipografi a e a textura (Figura 20). 
As linhas douradas são referência às fontes utilizadas como 
títulos e adereços da capa. Na parte gráfi ca, ilustrou-se uma 
bússola representando a metáfora escolhida para o projeto.

2.4.5 Iconografi a

         Os ícones e/ou elementos gráfi cos, de acordo com 
Lupton (2014), são usados para comunicar informações que 
atravessam as barreiras linguísticas e culturais, traduzindo-as 
através de gráfi cos, mapas e diagramas, para que possam ser 
entendidas pelos usuários por meio da percepção visual, com 
o mínimo possível de textos e números. Segundo a autora, “os 
ícones representam objetos e conceitos, em vez de palavras fa-
ladas, e buscam transmitir ideias de maneira rápida e universal”.

 A partir do conceito de identidade defi nido anteriormen-
te, partiu-se para a defi nição da iconografi a, inserindo gráfi cos 
coerentes com o estilo visual escolhido para o site (Figuras 57 
ao 61), garantindo a familiarização dos usuários com o signifi -
cado que cada ícone transmite e sua fácil identifi cação.

 Desse modo, buscou-se manter as mesmas característi-
cas em todos os ícones que servirão para a interface da biblio-
teca digital (Figura 27), sendo elas: estilo fl at com certo volume, 
cantos arredondados e formas preenchidas.
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Figura 27  -   Família Iconográfica

 Fonte: Flaticon10

2.5 Ação Projetuais

2.5.1 Jogo Digital

         Definiu-se o jogo digital como uma das ações para o pre-
sente projeto por se tratar de uma atividade praticada pela maio-
ria dos jovens brasileiros em seu dia a dia, sendo possível alcançar 
e influenciar um grande número de pessoas. Essa constatação é 
comprovada pela Pesquisa Game Brasil (PGB) (2019), realizada 
pela parceria Sioux Group, Blend News research e ESPM, que 
aponta que 66% dos brasileiros jogam jogos digitais, gastando 
cerca de 3 horas diárias no mundo virtual. 

 Além disso, a pesquisa da ZewZoo (2018) constatou que 
o Brasil é o 4° país com mais jogadores no mundo, contando com 
35 milhões de pessoas.

 Como plataforma para o jogo, escolheu-se o mobile, visto 
que segundo a PGB (2019), 83% dos jogadores brasileiros cos-
tumam jogar pelo celular devido à praticidade de sempre tê-lo 
em mãos e, principalmente, por poder jogar em qualquer lugar.

10    Disponivel em: https://www.flaticon.com/packs/marketing-
-219?word=3176349%20marketing
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 2.5.2 Game Design Document

         O Game Design Document (GDD) é um documento que 
contém todas as informações relevantes do design de um jogo, 
como história, temática, níveis, mecânicas, entre outros. Sendo 
assim, o GDD serve como um guia para os membros da equipe 
durante o desenvolvimento de um jogo, dando clareza sobre o 
que cada um deve fazer e qual objetivo o projeto precisa seguir. 
(Produção de jogos, 2020)

 O GDD, portanto, é algo muito importante a ser realiza-
do no início do processo de criação de um jogo. Porém, para o 
projeto em questão, o grupo optou por realizar um GDD conten-
do apenas as informações básicas do jogo devido à biblioteca 
digital ser a principal ação do projeto, a qual foi desenvolvida, 
testada e utilizada como recurso essencial para a criação do há-
bito de leitura no público-alvo – o principal objetivo do projeto.

2.5.2.1 Visão Geral

         O propósito do jogo é apresentar aos usuários novas his-
tórias e novos personagens, de forma a criar e desenvolver o in-
teresse a ponto que os mesmos desejarão procurar livros para ler.

 O jogo será singleplayer (um jogador), no modo “história”, 
contando com 15 fases para cada um dos mundos, e multiplayer 
(multijogador) na “arena”, sendo um jogador contra o outro.
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2.5.2.2 História do Jogo

         A narrativa do jogo e das demais ações projetuais ba-
seia-se em um universo paralelo, com um reino chamado Hys-
torium, que é o lar de todas as histórias do mundo, onde todas 
elas são criadas. Nele, existe a maior biblioteca do universo, 
que dá o nome ao reino.

 Em uma visita à biblioteca, o jogador acidentalmente 
derruba um dos pedestais e deixa cair o livro que é o lar das 
histórias de todos os deuses maléficos já criados. Diante dis-
so, quatro deuses conseguem escapar e entrar nos demais li-
vros da biblioteca interferindo em suas histórias. Ao perceber 
o ocorrido, o Sábio, conhecido como guardião de Hystorium, 
manda o jogador entrar no mundo dos livros e trazer de volta 
sua harmonia.

 O Sábio é, também, o guia para o jogador em suas 
aventuras, auxiliando com o tutorial e as dificuldades ao de-
correr do caminho. O jogador deve ajudar os personagens dos 
livros de ficção das editoras parceiras11 e de obras que estão 
em domínio público a combater os vilões das histórias, enfren-
tando obstáculos nos mais diversos cenários.

2.5.2.3 Personagens

         O jogador poderá escolher entre 4 caminhos para se-
guir, sendo cada um baseado em um dos deuses que escapa-
ram, assim diferenciando não somente o gênero das histórias 
que o jogador irá encontrar, mas também a jogabilidade:

- Thothe o soberano da magia, é baseado no deus egíp-
cio Toth que é o deus do conhecimento, da sabedoria, da 
escrita, da música e da magia, nesse caminho possuirá 
histórias do gênero fantasia, ação e aventura, tendo mais 
níveis de combate do que puzzles12 e charadas13;

- Elysi a deusa da inveja, é baseada na deusa grega Éris 
que é a da discórdia e do ciúmes, nesse caminho o jo-
gador encontrará histórias do gênero romance, drama e 
contos, possuindo mais puzzles do que níveis de comba-
te e charadas;

- Helma a senhora dos mortos, baseada na deusa da mi-
tologia nórdica Hel filha de Loki e governanta de Niflheim 
o reino dos mortos, nesse caminho o jogador se deparará 

11    Este projeto trabalha de forma fictícia com editoras de livros localiza-
das no Brasil, a fim de melhor exemplificar os produtos que serão desenvol-
vidos. Esclarece-se que não possui qualquer vínculo comercial ou meios de 
monetização, fazendo parte apenas de um trabalho acadêmico.

12    Puzzles são jogos de quebra-cabeça, em que o jogador tem que racio-
cinar para conseguir resolver algum determinado problema
13 Charadas são enigmas, declarações ou perguntas, ou frases que tem um 
duplo significado, apresentando um problema a ser resolvido
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com histórias de terror, sobrenatural, guerra e suspense, 
tendo mais níveis de combate e charadas do que puz-
zles;

- Maxwell o criador das máquinas, é baseado na palavra 
em inglês machine, nesse caminho terá histórias relacio-
nadas a cyberpunk, steampunk e futurismo, possuindo 
mais puzzles e charadas do que níveis de combate.

 Os personagens jogáveis, serão os protagonistas das 
histórias juntamente com seus companheiros de jornada e 
seus vilões, que serão obtidos em determinados momentos 
do modo história ou podendo ser comprados na loja do jogo, 
sendo eles exibidos como cartas no inventário do jogador.

 Todo novo jogador ganhará automaticamente 3 per-
sonagens já pré selecionados para que todos tenham um 
começo igual.

2.5.2.4 Detalhes do Jogo

         Em seu primeiro acesso, será apresentado ao jogador 
uma cutscene (cinemática) que dará o enredo geral da narrati-
va. Em seguida, o jogador passará pelo tutorial, através do qual 
aprenderá o básico do jogo. Logo após, serão feitas algumas 
perguntas a respeito da familiaridade do jogador com a leitura, 
com o intuito de descobrir se ele lê ou não lê, para enquadrá-lo 
na melhor lógica de jogabilidade14 (Iniciante, Intermediário ou 
Avançado),  para assim ser levado ao menu principal.

 Os níveis do jogo serão divididos em 3 tipos: 

- Níveis de combate: o jogador deverá passar por 3 gru-
pos de inimigos utilizando até 5 personagens como um 
time. Cada personagem terá uma passiva15, 3 habilidades 
padrões e uma habilidade derradeira. Todas elas serão 
estabelecidas de acordo com as características do perso-
nagem nos livros.

14   Jogabilidade é um termo utilizado na indústria de jogos eletrônicos 
que define todas as experiências do jogador dentro do jogo, descrevendo a 
facilidade no qual o jogo pode ser jogado, a duração até seu término, entre 
outras características do mesmo.
15 “Passiva” trata-se de habilidades que não precisam ser ativadas pelo 
jogador, pois estão sempre ativas
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- Níveis de puzzles: baseados nos acontecimentos do li-
vro que originou o mundo, tendo em cada caminho de 
deus 3 puzzles em comum e 1 ou 2 únicos.

- Níveis de charadas: baseados em informações adquiri-
das pelo personagem da obra ao decorrer do livro.

 Ao final de cada nível, o jogador ganhará moedas para 
poder gastar na loja do jogo com utilitários, personagens, itens 
especiais, cosméticos e melhorar seus personagens.

 Além dos níveis do modo “história” do jogo, terá o modo 
“batalha”, onde um jogador enfrentará o outro, podendo esco-
lher entre 2 tipos de duelos:

- Combate: como no modo história, cada jogador selecio-
nará até 5 personagens para se enfrentar em uma arena.

- Modo quiz: baseado em 10 perguntas de múltipla esco-
lha relacionadas a algum mundo o qual os 2 jogadores já 
tenham completado.

 Ao final da batalha, o jogador vencedor ganhará pontos 
de rank, e o derrotado perderá parte de seus pontos, colocado 
um ranking entre todos os jogadores, regulando o quão expe-
riente o próximo oponente será. A quantidade de pontos obti-
dos será definida pelo desempenho do jogador na batalha. O 
jogador que sair da batalha e não voltar até seu término, terá 

seus pontos automaticamente reduzidos. Paralelamente, ambos 
os jogadores ganharão gemas (recompensas) ao final da bata-
lha, sendo que o vencedor obterá mais gemas que o perdedor. 
Essas gemas serão utilizadas pelo jogador para comprar os itens 
cosméticos especiais da loja do jogo ou trocar por dinheiro na 
carteira virtual do site de biblioteca virtual.

 O jogo contará também com três missões diárias relacio-
nadas à leitura. A primeira missão precisará ser realizada sozi-
nho, a segunda poderá escolher entre fazer sozinho ou com um 
amigo e, na terceira, será necessária a ajuda de um amigo para 
finalizá-la, incentivando a interação com outros jogadores. Com 
a realização de tais missões, será possível receber prêmios úni-
cos, sendo o da terceira mais valioso que os das anteriores.
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Figura 28  -   Captura de tela do jogo Disney Arena

 Fonte: Print da tela do smartphone pessoal

2.5.2.5 O Mundo do Jogo

 O design das fases será baseado nas paisagens descri-
tas em cada livro, modelando-as em 3D no estilo cel-shading. 
Os personagens serão no estilo 3D, com altura mínima e máxi-
ma, para que não fiquem desproporcionais se comparados ao 
tamanho descrito nos livros, com a liberdade de colocar perso-
nagens gigantes ou muito pequenos juntos.

2.5.2.6 Inspirações

 Teve-se como inspiração para a jogabilidade o jogo mo-
bile “Disney Arena” (Figura 28), no qual o jogador pode es-
colher um time de 5 personagens dos filmes da Walt Disney 
Company para lutarem nas fases, cada um com habilidades 
específicas e relacionadas às suas histórias. 

 Para o visual, inspirou-se no mobile “Sky: Children of 
the Light” (Figuras 29, 30, 31), um jogo com bastante contras-
te e diversificação em suas cores, contando com um cenário 
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Figura 29  -  Cena 1 do jogo Sky: Children of the Light

 Fonte: Techtudo16

Figura 30 - Cena 2 do jogo Sky: Children of the Light

 Fonte: Techtudo17

Figura 31 - Cena 3 do jogo Sky: Children of the Light

 Fonte: Techtudo18

simples e, ao mesmo tempo, bonito e encantado. O estilo visual 
desse jogo é chamado de cel-shading ou toon shading, trata-
-se de um “conjunto de técnicas empregadas na renderização 
de imagens 3D de modo que o resultado final se assemelhe 
ao de desenhos em 2D”, com gráficos mais próximos ao estilo 
cartoon e à fantasia do que ao fotorrealismo, com cores majo-
ritariamente claras e pastéis (WIKIPEDIA, 2020).

16   Disponível em: https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/2019/12/
como-jogar-sky-children-of-the-light-game-do-ano-eleito-pela-apple.
ghtml

17  Disponível em: https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/2019/12/
como-jogar-sky-children-of-the-light-game-do-ano-eleito-pela-apple.
ghtml
18  Disponível em: https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/2019/12/
como-jogar-sky-children-of-the-light-game-do-ano-eleito-pela-apple.
ghtml
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Figura 32 - Fluxograma da primeira vez iniciando o jogo

 Fonte: Produção pessoal

 Fonte: Produção pessoal

Figura 33 - Fluxograma do perfil do jogo2.5.2.7 Fluxograma
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Figura 34 - Fluxograma do modo História do jogo

 Fonte: Produção pessoal

Figura 35 - Fluxograma lista de amigos do jogo

 Fonte: Produção pessoal

Figura 36 - Fluxograma da loja do jogo

 Fonte: Produção pessoal
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Figura 38 - Fluxograma do baralho do jogo

 Fonte: Produção pessoal

Figura 39 - Fluxograma de mais opções do jogo

 Fonte: Produção pessoal

Figura 37 - Fluxograma do modo batalha do jogo

 Fonte: Produção pessoal
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2.5.2.8 Wireframe e sketch

Figura 40 - Wireframe - Tela inicial do jogo

 Fonte: Produção pessoal

Figura 41 - Wireframe - Tela da fase de um livro

 Fonte: Produção pessoal

Figura 42 - Sketch- Tela da fase de um livro

 Fonte: Produção pessoal



112

Figura 43 - Fluxograma da página Jogo no site

 Fonte: Produção pessoal

2.5.3 Biblioteca Digital

 A ação projetual principal é a construção de uma biblio-
teca digital, cujo objetivo é aproximar o jogo e a leitura, a fim de 
tornar o ato de ler mais dinâmico e divertido.

         O site terá como funções, disponibilizar ao usuário o 
download do jogo juntamente com novidades e debates da co-
munidade (Figura 43). A comunidade será o ponto chave para 
que o usuário crie um melhor vínculo com o livro e com os ou-
tros frequentadores, contando com diversas formas de intera-
ção como o “fórum” (Figura 44), o qual serve para debater todo 
tipo de assunto relacionado ao mundo dos livros e do jogo, os 
“assuntos do momento” (Figura 45), onde pode-se visualizar os 
temas que estão em alta e competir pelo melhor posicionamen-
to para garantir boas recompensas no ranking dos membros.
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Figura 44 - Fluxograma da página Fórum no site

 Fonte: Produção pessoal
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Figura 45 - Fluxograma da página Assuntos do Momento no site

 Fonte: Produção pessoal

 O site funcionará também como loja virtual (Figura 46), 
onde os usuários poderão comprar novos livros, físicos ou digi-
tais, sem ter que sair da plataforma, além de poderem assinar o 
clube de leitura ou alugar um livro – tudo isso em um ambiente 
agradável e personalizável para que a leitura dos livros digitais 
seja mais imersiva e interativa.
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Figura 46 - Fluxograma da página Loja Virtual no site

 Fonte: Produção pessoal

 Serão disponibilizados recursos como estatísticas, me-
tas e recomendações de como melhorar a leitura, juntamen-
te a funcionalidades importantes para a medição do índice de 
leitura do usuário (Figura 47) , como um painel de estatística 

que mostra quantas horas foram lidas no meio digital e a por-
centagem lida de cada livro. Tudo o que o usuário realizará no 
site será bonificado com recompensas na própria biblioteca, 
podendo estender para o jogo, dependendo do caso.



116

Figura 47 - Fluxograma da página Minhas Atividades no site

 Fonte: Produção pessoal

 A biblioteca também possuirá uma rede social, que con-
tará com uma lista de amigos (Figura 48) retrocompatível com 
o jogo, ou seja, ao se adicionar um amigo no site, ele também 

aparecerá na lista do jogo e vice-versa, proporcionando uma 
maior interação entre a comunidade.
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Figura 48 - Fluxograma da página Amigos no site

 Fonte: Produção pessoal

 Com todas as funções definidas, partiu-se para a cons-
trução da interface, no qual se iniciou pelos wireframes de mé-
dia fidelidade (Figuras 49 a 56), seguindo posteriormente para 
a elaboração do visual da interface.

Figura 49 - Wireframes - Página Biblioteca - Tela Inicial

 Fonte: Produção pessoal
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Figura 50 - Wireframes - Página Biblioteca - Tela Estante de Livros

 Fonte: Produção pessoal

Figura 51 - Wireframes - Página Biblioteca - Tela Indicações

 Fonte: Produção pessoal
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Figura 52 - Wireframes - Página Biblioteca - Tela Livro Aberto

 Fonte: Produção pessoal

 Fonte: Produção pessoal

Figura 53 - Wireframes - Página Jogo- Tela Inicial
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 Fonte: Produção pessoal

Figura 54 - Wireframes - Página Comunidade - Tela Destaques

 Fonte: Produção pessoal

Figura 55 - Wireframes - Página Comunidade - Tela Amigos

 Fonte: Produção pessoal

Figura 53 (Continuação) - Wireframes - Página Jogo- Tela Inicial
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Figura 56 - Wireframes - Página Comunidade - Tela Fórum

 Fonte: Produção pessoal

 A interface da biblioteca (Figuras 57 a 61) será basea-
da no estilo 3D com elementos em 2D, tendo em cada área a 
sua temática relacionada ao jogo digital, com elementos gráficos 
que remetem à leitura e cores que além de serem atrativas pos-
suem um alto contraste entre si, o que de certa forma facilitará a 
visualização de informações importantes, como ícones e botões.

Figura 57 - Interface visual do site - Tela Home

 Fonte: Produção pessoal
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Figura 58 - Interface visual do site - Tela Comunidade Entrada

 Fonte: Produção pessoal

Figura 59 - Interface visual do site - Tela Comunidade Corredor

 Fonte: Produção pessoal

Figura 60 - Interface visual do site - Tela Minhas Atividades deus Thothe

 Fonte: Produção pessoal

Figura 61 - Interface visual do site - Tela Minha Biblioteca Estante de Livros

 Fonte: Produção pessoal
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 A decisão do uso do estilo é para que o usuário assimi-
le o visual do site e o do jogo, concluindo que ambos se com-
plementam, além de contar um ambiente visualmente limpo e 
agradável nas áreas com bastante informação, visto que será 
uma plataforma na qual o usuário passará bastante tempo len-
do, não podendo ser uma interface pesada e cheia de elementos 
rebuscados, o que acabaria atrapalhando e cansando a leitura.

2.5.4 Redes Sociais

 Devido à comunidade ser formada por usuários do jogo 
digital e da biblioteca digital, faz-se necessário que os mesmos 
se mantenham informados sobre as novidades e os aconte-
cimentos que permeiam as plataformas. Assim, propõe-se a 
criação de perfis em redes sociais, como Facebook, Instagram e 
Twitter, para estreitar ainda mais as relações com os usuários, 
buscando ainda atrair novos.

 Dessa forma, os perfis funcionarão para compartilhar 
informações sobre a plataforma, anunciar eventos presenciais 
e digitais com o intuito de reunir os usuário, propor desafios 
que gerem engajamento e incentivo à leitura, recomendar li-
vros que possuam relevância para a comunidade, disponibilizar 
e-books de autores até então desconhecidos, divulgar o proje-
to em si, promover enquetes para saber mais sobre o público, 
realizar lives com escritores para aproximá-los de seus admira-
dores, além de criar grupos de leituras para promover debates.

 Os perfis, portanto, terão como intuito complementar 
às demais ações servindo como um canal de comunicação di-
reta com os usuários.
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Figura 62 - Post das redes sociais (1)  

 Fonte: Produção pessoal

Figura 63 - Post das redes sociais (2) 

 Fonte: Produção pessoal
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Figura 64 - Post das redes sociais (3) 

 Fonte: Produção pessoal

Figura 65 - Post das redes sociais (4) 

 Fonte: Produção pessoal
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Figura 66 - Post das redes sociais (5)

 Fonte: Produção pessoal

Figura 67 - Perfil Instagram - Mobile

 Fonte: Produção pessoal
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Figura 68 - Perfil Facebook - Mobile e web do Hystorium

 Fonte: Produção pessoal

Figura 69 - Perfil Twitter - Mobile e web do Hystorium

 Fonte: Produção pessoal
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Capítulo 3

Protótipo, Testes e Sugestões
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3.1 Validação com o Usuário

 Finalizados e prototipados os layouts , deu-se início a úl-
tima etapa da metodologia do Design Thinking , que é a valida-
ção das ações por meio dos testes de usabilidade com o públi-
co-alvo definido, os quais servem para compreender se a ação 
proposta está adequada do ponto de vista de sua interação por 
parte do usuário. O protótipo e o teste são relativos ao site web 
que consiste em uma das principais ações projetuais do TCC, 
e possui interações e funcionalidades que visam atrair o usuá-
rio-alvo, como funções gamificadas e uma imersão em primeira 
pessoa nos cenários que correspondem ao jogo.

 Para a realização dos testes, foi utilizada a proposta de 
Nielsen (2000), na qual são necessários apenas 5 usuários para 
extrair boas informações e as mais relevantes dos testes, pois, 
com essa quantia, 85% dos problemas da interface já são en-
contrados logo no primeiro período de teste. Além disso, à medi-
da que se adicionam mais usuários, o pesquisador aprende cada 
vez menos, isso porque, ele começa a ver a mesma coisa repeti-
damente e a curva de aprendizado passa a ficar estável.

 Assim, com a definição de catorze tarefas a serem re-
arealizadas, se estabeleceu que o protótipo seria testado com 
seis pessoas com as características definidas do público-alvo do 

projeto, divididas em dois grupos de três pessoas, ficando sete 
tarefas para cada grupo executar. Os usuários testadores fo-
ram selecionados a partir de contatos pessoais dos membros 
do trabalho, enquadrados no perfil do público-alvo.

 Após determinar o número de pessoas que fizeram 
parte do teste de usabilidade, definiu-se como seria realiza-
do19.  Optou-se pelo teste de usabilidade moderado, feito re-
motamente, estando o pesquisador e o participante em locais 
distintos e podendo interagir um com o outro por meio de ins-
trumentos de comunicação remota.

 O mediador conduziu o usuário pelas funcionalidades 
do site, dando-lhe tarefas e questionando-o durante todo o 
processo, sempre com um discurso informal para que o usuá-
rio não se sentisse pressionado e acabasse errando sem que-
rer. Ao usuário foi pedido que sempre “pensasse em voz alta” 
(think-aloud) o que estivesse realizando durante a navegação 
pela interface do website. Para a observação da interação foi 
utilizado o software Skype, tanto para a videoconferência, com 
o intuito de ver as reações faciais do usuário, como para a gra-
vação da tela do participante, pois, assim que o teste acaba 

19   A realização desta etapa do projeto se deu no período de isolamento 
social da pandemia da COVID-19.
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pode ser revista a gravação para melhor compreender os dados 
e os insights obtidos. Ao participante foi solicitado, por meio do 
termo de uso de imagem (apêndice C), autorização para o uso 
dos direitos das imagens para fins exclusivamente acadêmicos.

 Elaborou-se um roteiro com as tarefas a serem execu-
tadas pelos usuários tester, como descrito no apêndice D, bem 
como um cronograma de testes com etapas a serem seguidas 
pelos organizadores, sendo elas, número exato de dias para a 
seleção de usuários; o dia para o teste piloto e a revisão do pro-
cedimento, caso houvessem correções a serem feitas antes de 
iniciar os testes oficialmente; a realização do teste com o grupo 
1 e com o grupo 2; e a análise e coleta de insights dos testes 
para o desenvolvimento do relatório.

 O objetivo desse teste é compreender como o usuá-
rio se comportará dentro do site para completar as ações de-
sejadas e observar como se dará a curva de aprendizado e a 
memorização das funções na interface. Para início do procedi-
mento, o usuário será levado até a tela de “Login” para poder 
entrar no site. Em seguida, ficará por um tempo determinado 
conhecendo livremente a plataforma, será interrompido, poste-
riormente, para a realização das tarefas, sendo algumas delas: 
como fazer uma publicação no fórum, começar a leitura de um 
livro, ler uma notícia, discutir com a comunidade o livro que está 

lendo no momento. Com essas e as demais tarefas, foi possível 
analisar como foi a identificação e a adequação do usuário com 
o tipo de navegação escolhida, a identidade visual da interface 
e os termos utilizados.
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3.2 Teste

 Com base no roteiro elaborado, iniciou-se os testes com 
os usuários previamente selecionados. Como dito anteriormen-
te, foi pedido para que eles ficassem navegando por um tempo 
no site, a fim de conhecer e se familiarizar com o visual e a 
navegação dele. Em seguida, começou-se a pedir para que rea-
lizassem as tarefas, como descrito no roteiro. Conforme os tes-
tes aconteciam, eram anotadas sugestões, tanto do mediador 
como do usuário, assim como dificuldades, os caminhos que 
os usuários fizeram para cumprir a missão, além de problemas 
com alguns elementos da interface.

 Os testes foram feitos remotamente por meio de vide-
oconferência, sendo que ambos estavam nas próprias casas, 
com horário pós-período de expediente, para que não atrapa-
lhasse e interferisse na rotina diária do usuário e também por 
ser um turno em que as pessoas costumam relaxar e ficar mais 
à vontade. 

 O roteiro foi seguido conforme descrito, porém, ao lon-
go do teste, foram tiradas algumas dúvidas que os participan-
tes tiveram e apresentados pontos cruciais sobre o enredo para 
facilitar o entendimento deles. Dessa maneira, a conversa fi-

cou mais descontraída e informal, resultando em um ambiente 
agradável para o usuário realizar as tarefas, não havendo inter-
ferência na dinâmica entre mediador e participante.
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 Antes do início dos testes oficiais, recebeu-se um co-
mentário do usuário piloto de que o visual do menu (Figura 70) 
estava muito simples para o restante da interface, visto que o 
site é bem ilustrativo e lúdico e esse tipo de menu não esta-

3.3 Sugestões e aprimoramentos

 Após realizados os testes, foi feita uma análise de todos 
os resultados que foram gerados, quando foram percebidas e 
anotadas as considerações mais relevantes, feitas pelo partici-
pante e pelos organizadores, que influenciaram na experiência 
do usuário. As que mais chamaram atenção foram desenvolvi-
das e aprimoradas em uma nova proposta visual de tela com as 
mudanças observadas, sendo apresentadas a seguir:

Figura 70 - Alterações na interface do site - Tela Menu - Versão antes e 
depois das alterações 

 Fonte: Produção pessoal
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Figura 71 - Alterações na interface do site - Tela Menu - Inserção da família 
iconográfica

 Fonte: Produção pessoal

 Além disso, os termos utilizados para separar as se-
ções não estavam no mesmo padrão que as demais telas 
do site, como por exemplo o termo Loja em que no menu da 
versão antiga estava Loja Virtual, o que foi corrigido nessa 
nova versão; deixando-os em caixas separadas das demais 
sentenças (Figura 72)

Figura 72 - Alterações na interface do site - Tela Menu - Padronização dos 
termos e dos menus utilizados nas demais telas

 Fonte: Produção pessoal

va tendo uma consistência com os demais elementos, tendo a 
aparência mais próximo de um wireframe . Desse modo foram 
acrescentados os mesmos ícones (Figura 27) utilizados para 
representar as funções nas demais telas (Figura 71).

 Ainda foi observado pelos organizadores que a função 
“Livros”, da seção Minhas Atividades, não fazia muito sentido 
em ser mantida, visto que seu objetivo era expor os livros que 
o usuário comprou em um determinado período. A mesma in-
formação pode ser conferida parte na “Estante de Livros” parte 
em “Estatísticas”; por conta disso, essa função foi removida da 
interface (Figura 73).
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 O elemento citado por quase todos os participantes foi 
a falta do botão voltar dentro da interface de cada função do 
site, visto que, para fazer essa ação, o usuário precisaria clicar 
no próprio botão do navegador para levá-lo à tela anterior. De 
modo geral, os usuários não estão acostumados a realizar essa 
ação, pois as interfaces que eles mais consomem possuem esse 
componente dentro de cada área do site e também a interface 
fica mais completa, não dependendo de funções de terceiros.

 Visando uma melhor experiência para o usuário, foi in-
serido o botão voltar na área superior do lado esquerdo da in-
terface, sendo em forma de uma flecha, pois é um pictograma 
universal utilizado para direcionamento, com cores que variam 
de cinza a branco, dependendo do contraste com a tela; assim 
como a inserção de um text label, indicando a ação que aquela 
tecla executa ao ser pressionada (Figura 74).

Figura 73 - Alterações na interface do site - Tela Menu - Remoção da fun-
ção “Livros”

 Fonte: Produção pessoal

Figura 74 - Alterações na interface do site - Todas as telas - Versão antes e 
depois da inserção do botão “Voltar”

 Fonte: Produção pessoal
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 Ainda se tratando do botão voltar, os usuários também 
sugeriram que nos corredores de cada local pudesse ter um 
botão com essa função. Uma vez que foi colocado somente o 
botão para avançar, e para retornar eles teriam que usar tam-
bém o botão voltar do navegador. Assim, os layouts que pos-
suem essa característica foram alterados com a inserção do 
botão retornar (Figura 75). 

Figura 75 - Alterações na interface do site - Todas os cenários que têm os 
corredores - Versão antes e depois da inserção do botão retornar

 Fonte: Produção pessoal

 Como sugestão de um dos usuários tester , foi inseri-
da na tela das “Indicações” a função de ver um livro gratuito 
recomendado tanto pelo site como pela curadoria, pois, como 

foi dito por ele, “é causada uma expectativa muito grande em 
torno de qual livros será recomendado e ter somente a opção 
paga pode fazer com que o usuário se frustre”, haja vista nem 
todos terem o costume e/ou condições de comprar livros. Além 
disso, para que se tenha uma melhora no índice de leitura do 
Brasil é preciso democratizar os livros insinuando que ler não 
é somente para a classe elitizada ou que para seja necessário 
pagar por um livro; por conta dessas situações, foi decidido co-
locar essa função (Figura 76). 
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Figura 76 - Alterações na interface do site - Tela Indicações - Inserção do 
botão “Ver opção gratuita”

 Fonte: Produção pessoal

 Quando a tarefa de votar em um livro foi passada para 
os usuários do Grupo 1 realizarem, todos ficaram perdidos e 
não souberam como proceder ou, só depois de muito tempo, 
encontraram a área em que fica a votação, na qual se encontra 
na sala “Destaques”. Assim, foi observado pelos organizadores 
que ao incluir um botão direcionando para essa ação tanto nas 
leituras recentes (Figura 77) como dentro de cada estante de 
livro (Figura 78), tornaria a tarefa mais fácil e intuitiva de ser 
realizada, pois está nas principais áreas do site e foram nesses 
locais que os participantes ficaram na maior parte do tempo 
procurando o botão.
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Figura 77 - Alterações na interface do site - Tela Leituras Recentes - Inser-
ção do botão de votação de livro do mês vigente

 Fonte: Produção pessoal

Figura 78 - Alterações na interface do site - Em todas as telas da função 
Estante de Livros  - Inserção do botão de votação de livro do mês vigente

 Fonte: Produção pessoal
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Figura 79 - Alterações na interface do site - Em todas as telas da função 
Estante de Livros  - Inserção do botão de votação de livro do mês recente

 Fonte: Produção pessoal

 Ao ser exigido que baixassem o jogo, se observou que 
os usuários entravam na tela do jogo, mas não rolavam a pági-
na para ver o conteúdo existente logo após o banner principal. 
A correção nessa nova versão ocorreu por meio da diminuição 
do tamanho do banner e da elevação do conteúdo para cima, 
com o propósito de explicitar ao usuário a presença de mais 
assunto na página. Além disso, foi mudado no banner a cor da 
palavra Hystorium e do botão play para dar um melhor con-
traste com a imagem do fundo (Figura 79).
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 Ao pedir para que um dos usuários do Grupo 1 reali-
zasse a tarefa de encontrar um livro recomendado pelo site, ele 
acabou errando o local, pois achou que ficasse na sala “Desta-
ques”; afinal, nesse local é onde fica o livro mais votado pelos 
membros da plataforma. A partir desse erro pode-se perceber 
que a seção também se trata de uma recomendação, de forma 
indireta, de livro. Desse modo, a área das indicações foi reajus-
tada para que pudesse ser colocada uma tecla que direciona 
para a tela do livro destacado do mês (Figura 80).

Figura 80 - Alterações na interface do site - Tela Indicações  - Inserção da 
área “Destaques”

 Fonte: Produção pessoal
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 Por causa das limitações do software de prototipagem, 
a experiência de navegação proposta teve que ser reformula-
da – na qual teria a capacidade de uma imersão mais aprofun-
dada onde o usuário teria que “scrollar” o mouse para poder 
andar no site, semelhante aos jogos 3D. Assim, o usuário pas-
sou a clicar na seta, localizada no centro inferior da página, 
para poder percorrer o cenário, tanto para avançar como para 
retornar, o que de modo geral não afetou a navegabilidade dos 
usuários nos testes.

 No geral, os feedbacks recebidos dos usuários foram 
bastante positivos, sendo ressaltados alguns pontos, como: 
linguagem, na qual estava bastante didática e de fácil inter-
pretação; botões, os quais se mostravam intuitivos; o tipo de 
navegação escolhida, pois desenvolveu nos participantes uma 
curva de aprendizado, em que no primeiro momento tiveram 
de se adaptar ao um estilo de interface diferente do que estão 
acostumados a ver, contudo, pouco tempo depois, já percor-
riam pelo site tranquilamente. Destacou-se também que as 
cores utilizadas no site estavam harmônicas e traziam uma 
leveza para interface. No que diz respeito ao visual e ao tema 
do site todo, muitos se sentiram como dentro de um jogo; tal 
sensação, para alguns usuários, trouxe um aspecto de nos-
talgia, os fazendo recordar da época em jogavam jogos mais 

simples do que os vistos hoje em dia; aqueles executados nos 
navegadores.  

 Houve várias sugestões pontuais dos usuários para 
modificações na interface, todas foram analisadas e as que es-
tavam mais relacionadas com a experiência e a navegabilidade 
na plataforma foram alteradas. 

 Conclui-se, então, que os usuários compreenderam a 
proposta do site, foram bem tranquilos e positivos quanto à 
adaptação da navegação, identificando os pictogramas e a lin-
guagem visual e verbal presentes na interface, pois não exigiu 
um raciocínio complexo deles, haja vista fazer parte do coti-
diano deles. De todas as tarefas pedidas, somente duas foram 
difíceis de serem executadas, isso considerando a opinião dos 
usuários, mas também o que se observou, tendo sido corrigi-
das na nova versão.

 Para compreender melhor se há mais falhas, os usuá-
rios teriam que utilizar o site, em seus cotidianos, por um perío-
do maior do que o testado, o que requereria uma maior duração 
na etapa de testes, podendo ter melhor proveito e resultados 
se aplicados junto ao jogo digital, a qual é outra ação projetu-
al. Assim, com o objetivo de atrair novos usuários não leitores 
por meio da experiência de jogatina, conforme o player vai se 
adentrando cada vez mais no jogo, vai tornando-se mais apto 
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à leitura e, com isso, começa a utilizar e a interagir com mais 
frequência dentro do site.

 Deste modo, confirma-se a noção de que sempre se deve 
realizar novos testes, uma vez que com a aplicação melhorada, 
tanto pela inserção das sugestões como pelo o que foi observa-
do, poderá ser programada e utilizada no meio real do público 
alvo, juntamente com as outras ações, visto que os usuários tes-
ter apresentaram interesse na aplicação real do produto.
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Considerações Finais
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 Com este trabalho foi possível aprofundar e compre-
ender melhor a importância que a leitura de livros traz para a 
vida, e como essa atividade não é bem executada e difundida 
na sociedade brasileira, já que somente pouco mais da meta-
de da população é considerada, de fato, leitores. Sabe-se que 
para a resolução desse problema é preciso ir muito além de 
uma simples abordagem sobre o tema, necessita que diversas 
entidades, como a família, as escolas e o governo, atuem juntas 
promovendo ações que de fato mudem o comportamento dos 
indivíduos e que estes passem a integrar a leitura de livros em 
seu cotidiano.

 Dessa forma, foram pesquisados e coletados dados 
que se relacionam com o tema e que ajudassem no desenvolvi-
mento do trabalho. Procurou-se saber a respeito da formação 
da leitura no ser humano, quando e em qual fase se inicia; o 
valor que as pessoas dão para o livro, se muda alguma coisa 
em suas vidas; a quantidade e a escolaridade de leitores e não 
leitores do Brasil; quais atividades são realizadas por eles na 
hora de lazer; e a classe social a qual pertencem, a fim de refle-
tir se o poder aquisitivo influencia no consumo de livros. Todas 
essas questões foram fundamentais para entender, conhecer e 
definir melhor quem seria o público-alvo do projeto.

 A partir de um maior aprofundamento sobre o proble-
ma, foi possível notar que a falta do hábito de leitura nos jo-
vens é devida, sobretudo, ao mal incentivo dos pais durante a 
fase da infância e ao trauma ocorrido na escola, em que eram 
obrigados a lerem livros sobre os quais não tinham interesse, 
podendo ser confirmado também nas entrevistas feitas duran-
te a fase de pesquisa de campo com o público-alvo. Com isso 
em mente, foram traçados os objetivos para atrair esse grupo e 
incentivá-los a terem o hábito de ler livros. A partir do método 
Design Thinking foi possível chegar em ações que revertessem 
essa situação de uma maneira mais próxima com a realidade 
do jovem contemporâneo. 

 A ação principal, o site, atendeu de forma satisfatória 
a todos os requisitos descritos nos objetivos, os quais foram 
comprovados por meio dos testes com os usuários em relação 
à atratividade, à interação, à navegabilidade e por ser uma ex-
periência nova e divertida na forma em que se lê livros. Assim, 
acredita-se que com essa e as demais ações desenvolvidas 
para este trabalho se possa atuar, em parte, na solução do pro-
blema da falta de incentivo. Mas, para comprovar tal fato, seria 
necessário que tanto o site quanto o jogo estejam programa-
dos e funcionais, além de fazer novas rodadas testes em uma 
escala maior.
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 Por fim, durante a finalização deste trabalho, mais pre-
cisamente na fase de prototipação e teste, a pesquisa Retratos 
da Leitura no Brasil foi atualizada e, infelizmente, os resultados 
mostraram-se piores em relação à pesquisa anterior, a qual foi 
utilizada como base para este projeto, sendo, alguns deles: a 
diminuição na porcentagem de leitores, passando de 56% para 
52%, o único índice de leitura que obteve alta foi o das crianças 
de 5 a 10 anos, o que corresponde à fase escolar – se pode 
notar que a figura do professor teve um papel fundamental na 
consolidação desse fato, tanto é que se tornou o principal in-
fluenciador pelo gosto em ler, assim, ultrapassando a porcenta-
gem que representa o sexo feminino, como a mãe, da pesquisa 
passada, outros dados são: a falta de tempo continua sendo o 
maior fator que impede que as pessoas leiam mais ou se tor-
nem leitores; a utilização da internet e o consumo por audiovi-
suais ainda são as atividades que mais entretêm os indivíduos 
nas horas livres. Esses e os demais dados demonstram que há 
um problema e que precisa ser resolvido, ou pelo menos parte 
dele, porém, depende de vários fatores e de um grau de tempo 
elevado para que isso ocorra; afinal, não é de um dia para o 
outro que o indivíduo se torna leitor.

 Sendo assim, precisamos olhar o que já foi e o que pode 
ser feito para que essa realidade mude. O projeto Hystorium 

tem por finalidade incentivar a leitura de livros e mudar os há-
bitos dos jovens, para que eles passem a integrar o livro no dia 
a dia, assim como sentir o quão prazerosa é essa atividade.
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Apêndices

Apêndice A - Questionário para Pesquisa de Campo online

Perguntas para os entrevistados

Idade: 

1. Você trabalha e/ou estuda?

2. Entre um compromisso e outro, você geralmente tem quanto 
de tempo livre? O que faz nesse tempo livre?

3. Quando os seus compromissos terminam e você volta pra 
casa, o que faz?

4. O que faz nos finais de semana?

5. Quais são os seus hobbys e quando vc pratica/faz eles?

6. Você tem o hábito de leitura?
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Resposta positiva na 6

7. Quais tipos de leitura? Gêneros, tipo de mídia (física ou di-
gital), 

8. (dependendo da anterior, desconsiderar) E livros, revista, jor-
nal você tem interesse?

9. Você se considera um bom leitor?

Resposta negativa na 6

7. Porque não?

8. (dependendo da anterior, desconsiderar) Mas porque não 
gosta? Mas porque não tem tempo?

9. Você acha que deveria ler mais?

10. Você sabe mais ou menos quantas horas você dedica a lei-
tura na semana?

Resposta positiva na 7

11. Teve alguém do seu convívio que te incentivou a ler? Fami-
liares, amigos, professor? Se sim, vc lembra qdo foi isso?

Resposta negativa na 7

11. Alguém da sua família ler bastante? Se sim, isso não te mo-
tiva a começar ter esse costume?

12. Qual sua opinião sobre ter o hábito de leitura? Acha que 
tem algum benefícios ou não?
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Apêndice B - Questionário 2 para Pesquisa de Campo online

Perguntas 
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Respostas Apêndice C - Termo de Uso de Imagem



159

Apêndice D - Roteiro de Teste

GERAL

 Olá FULANO, obrigado por disponibilizar seu tempo 
para nos ajudar com o projeto. As tarefas que você deverá exe-
cutar são bem simples, nada que demande muito raciocínio e 
que seja complexo de fazer. Ao longo do percurso, iremos te 
passar as instruções que você deverá realizar no site, não pre-
cisa ter pressa para fazer-las, e caso surja alguma dúvida ou 
queira fazer sugestões, fique à vontade para nos chamar.

 Primeiro vamos passar alguns requerimentos impor-
tantes que queremos que você faça antes de iniciar o teste: 

 - Pedimos, se possível, para que você deixe a câmera 
ligada enquanto estiver fazendo o teste, não iremos divulgar 
em nenhum lugar, isto servirá apenas para analisarmos suas 
reações durante o teste. Aproveitamos para dizer também, que 
a tela estará sendo gravada durante toda a execução das tare-
fas. A  gravação irá servir para que possamos analisar caute-
losamente todo o teste, com o objetivo de absorver melhor as 
informações e ter melhores insights. Se você está de acordo 
com essa imposição, pedimos para que assine o termo de au-

torização do uso de imagem, no qual iremos disponibilizar para 
você assim que terminarmos com as explicações.

 - Durante o teste, pedimos para que você fale em voz 
alta todas as ações que irá fazer no site, fale o que vier na sua 
mente, que esteja relacionado com o site

 - Antes de iniciar oficialmente os testes, você terá al-
guns minutos para navegar na plataforma, a fim de conhecer e 
se familiarizar com as funções, após esse tempo você interrom-
pido e deverá voltar para a tela de início, ok? 

Possui alguma dúvida?

Dito isso, vamos começar

GRUPO 1

(Tarefa piloto) Primeiro faça o login com seus dados para entrar 
no site

 • Teve alguma dificuldade para realizar essa tarefa?

(Primeira tarefa) Agora queremos que você vote em um dos 
livros que está em exposição para ser o livro do mês
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 • Teve alguma dificuldade para realizar ou alguma dúvi-
da nessa tarefa?

(Segunda tarefa) Feito isso, faça uma publicação no fórum na 
seção Livro

 • Alguma dificuldade? O que você achou dessa tarefa?

(Terceira tarefa) Adicione um membro do ranking na sua lista 
de amigos

 • O que você achou dessa tarefa?

(Quarta tarefa) Agora você irá ver suas estatísticas da semana

 • Alguma dúvida ou dificuldade? 

(Quinta tarefa) Comece a leitura de um livro

 •Alguma dificuldade? O que você achou dessa tarefa?

(Sexta tarefa) Feito isso, agora você irá indicar um livro para 
um amigo

 • O que você achou dessa tarefa?

(Sétima tarefa) Bom essa é a última tarefa e pra encerrar que-
remos que você descubra uma recomendação de livro do site

 • Teve alguma dificuldade para realizar essa tarefa?

GRUPO 2

(Tarefa piloto) Primeiro faça o login com seus dados para entrar 
no site

 • O que você achou dessa tarefa?

(Primeira tarefa) Comente em um assunto nos assuntos do mo-
mento

 • Teve alguma dificuldade para realizar ou alguma dúvi-
da nessa tarefa?

(Segunda tarefa) Agora queremos que você veja uma notícia 

 • Alguma dificuldade? O que você achou dessa tarefa?
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(Terceira tarefa) Feito isso, pedimos para que você baixe o jogo

 • Alguma dúvida ou dificuldade na realização dessa ta-
refa? 

(Quarta tarefa) Agora você irá personalizar uma meta

 • Encontrou alguma dúvida ou dificuldade? 

(Quinta tarefa) Continue a ler o que estava lendo

 • Alguma dificuldade? O que você achou dessa tarefa?

(Sexta tarefa) Veja a indicação de curadoria

 •O que você achou dessa tarefa?

(Sétima tarefa) Chegamos na última tarefa´do teste e agora 
que você discuta com a comunidade o livro que você está len-
do recentemente

 • Teve alguma dificuldade para realizar essa tarefa?

GERAL

Com essa última tarefa feita, pedimos para que você responda al-
gumas questões sobre o teste. São perguntas bem simples e que 
requerem a sua total sinceridade para serem respondidas, ok?

São elas:

1. As informações contidas no site ficaram claras para você?

2. O que você achou sobre esse tipo de navegação?

3. Qual sua opinião sobre o visual/temática do site? Deu para 
consumir todo o conteúdo?

4. Sentiu dificuldade em realizar alguma tarefa?

5. Mudaria ou acrescentaria algo?

Em nome de toda a equipe queremos agradecer sua participação 
no teste. Possui algo que queira comentar, sugerir, reclamar?
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Apêndice E - Desenvolvimento das Telas

Tela Login

Produção Pessoal

Tela Página Inicial

Tela Comunidade - Entrada 

Tela Comunidade - Corredor (1)

Produção Pessoal

Produção Pessoal

Produção Pessoal
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Tela Comunidade - Corredor (2)

Tela Comunidade - Corredor (3)

Tela Comunidade - Corredor (4) 

Tela Comunidade - Deusa Elysi

Produção Pessoal
Produção Pessoal

Produção Pessoal Produção Pessoal
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Tela Fórum - Todas as Publicações Tela Fórum - Publicações somente sobre livros

Produção Pessoal

Produção Pessoal
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Tela Fórum - Publicações somente sobre o jogo Tela Fórum - Visualização de uma publicação

Produção Pessoal

Produção Pessoal
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Tela Fórum - Publicação de uma pergunta na seção Livros Tela Fórum - Visualização da publicação feita pelo usuário

Produção Pessoal

Produção Pessoal
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Tela Notícias - Destaques Tela Notícias - Visualização de uma notícia

Produção Pessoal

Produção Pessoal
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Tela Destaques - Livro mais votado do mês Tela Destaques - Votação para o livro do mês de setembro

Tela Destaques - Conclusão da votação

Produção Pessoal

Produção Pessoal

Produção Pessoal
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Tela Assuntos do Momento - Página inicial Tela Assuntos do Momento - Tópico sobre Harry Potter

Produção Pessoal

Produção Pessoal
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Tela Assuntos do Momento - Publicação de um texto no tópico sobre Harry Potter Tela Assuntos do Momento - Visualização da publicação 

Produção Pessoal

Produção Pessoal
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Tela Amigos - Todos os amigos Tela Amigos - Perfi l de um amigo(a)

Produção Pessoal

Produção Pessoal
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Tela Ranking - Usuários com maior números de seguidores do mês de agosto Tela Ranking - Membros mais ativos do site do mês de agosto

Produção Pessoal Produção Pessoal
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Tela Ranking - Membros mais indicados por outros membros do mês de agosto Tela Ranking - Adicionar um membro na lista de amigos

Tela Ranking - Confi rmar adição de amigo

Produção Pessoal Produção Pessoal

Produção Pessoal
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Tela Biblioteca - Entrada Tela Biblioteca - Corredor (2)

Tela Biblioteca - Corredor (1) Tela Biblioteca - Corredor (3)

Produção PessoalProdução Pessoal

Produção PessoalProdução Pessoal
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Tela Biblioteca - Corredor (4) Tela Leituras Recentes - Página inicial

Tela Biblioteca - Sala da história do jogo

Produção Pessoal

Produção Pessoal

Produção Pessoal
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Tela Leituras Recentes - Visualização de um livro Tela Leituras Recentes - Ampliação das página de um livro

Produção Pessoal

Produção Pessoal
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Tela Estantes de Livros - Página inicial Tela Estantes de Livros - Estante da deusa Elysi

Produção Pessoal

Produção Pessoal



178

Tela Leituras Recentes - Visualização de um livro da estante da deusa Elysi Tela Indicações - Recomendação de livro do próprio site

Tela Indicações - Recomendação de livro do próprio site pelo método guiado (1)

Produção Pessoal

Produção Pessoal

Produção Pessoal
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Tela Indicações - Recomendação de livro do próprio site pelo método guiado (2) Tela Indicações - Recomendação de livro do próprio site pelo método aleatório

Tela Indicações - Recomendação dada pelo site pelo método guiado

Produção PessoalProdução Pessoal

Produção Pessoal
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Tela Indicações - Recomendação de livro de uma curadoria especializada Tela Indicações - Indicação de livro para amigos

Tela Indicações - Confi rmação da indicação do livro

Produção Pessoal

Produção Pessoal

Produção Pessoal
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Tela Indicações - Feedback da indicação do livro

Tela Minhas Atividades - Entrada

Tela Minhas Atividades - Corredor (1)

Tela Minhas Atividades - Corredor (2)

Produção Pessoal Produção Pessoal

Produção Pessoal Produção Pessoal
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Tela Minhas Atividades - Corredor (3) Tela Minhas Atividades - Estatísticas das atividades executadas pelo usuário no site

Tela Minhas Atividades - Deus Thothe

Produção PessoalProdução Pessoal

Produção Pessoal



183

Tela Minhas Atividades - Metas de atividades para o usuário cumprir no site Tela Minhas Atividades - Confi guração de novas metas

Tela Minhas Atividades - Personalização de uma meta

Produção Pessoal

Produção Pessoal
Produção Pessoal
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Tela Minhas Atividades - Personalização de uma meta - Escolha de um livro

Tela Jogo - Entrada

Tela Jogo - Corredor (1)

Tela Jogo - Corredor (2)

Produção Pessoal

Produção Pessoal

Produção Pessoal Produção Pessoal
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Tela Jogo - Corredor (3) Tela Jogo - Sobre o jogo

Tela Jogo - Deusa Helma

Produção Pessoal Produção Pessoal

Produção Pessoal
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Tela Jogo - Todos os personagens que o usuário tem em seu baralho no jogo Tela Jogo - Escolha da loja de aplicativos para baixar o jogo

Tela Loja - Entrada

Produção Pessoal

Produção Pessoal

Produção Pessoal
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Menu do Site Link do Protótipo

https://www.fi gma.com/proto/19nylwbeJuQ6qb7Va9uo8C/
Hystorium?node-id=211%3A6&scaling=scale-down-width

Para uma melhor visualização do protótipo siga as instruções:

Clique no ícone Play (no canto superior direito) > Clique em 
Options (no canto superior direito) > Clique em Width (no 
canto superior direito) > Por último clique no ícone de expan-
dir a tela

Produção Pessoal
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