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Resumo
Medeiros, Sibelle Carvalho de; Farbiarz, Jackeline Lima; Necyk, Barbara
Jane. Livros de bolso: projeto de design como agente mediador da
leitura. Rio de Janeiro, 2015. 148p. Dissertação de Mestrado Departamento de Artes & Design, Pontifícia Universidade Católica do Rio
de Janeiro.

A presente pesquisa tem por objetivo entender as visões projetuais que acompanham os livros de bolso pertencentes ao gênero de literatura infanto-juvenil no cenário
nacional. Interessa-nos contribuir com a compreensão acerca de quais são as visões projetuais aplicadas aos livros de bolso e de como o design participa da mediação da leitura de
um público inscrito na contemporaneidade. Temos por pressuposto que o design é agente
mediador da leitura e que, consequentemente, o projeto gráfico característico das edições
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1312328/CA

de bolso participa de forma ativa na construção de hábitos de leitura e na conversão de
significados para o leitor. Como recorte de pesquisa, elegemos livros de bolso presentes
no 16ª Feira Nacional do Livro Infantil e Juvenil, ocorrida entre 28 de maio e 8 de junho
de 2014 na cidade do Rio de Janeiro. Na pesquisa de campo, entramos em contato com as
diferentes maneiras como os leitores se relacionam com essas edições. A partir do levantamento dos livros de bolso de literatura infanto-juvenil, realizamos a análise gráfica do
design de nove deles, editados pela L&PM, BestBolso e Zahar, o que nos permitiu enxergar as visões projetuais dessas edições. Constatamos que nos livros de bolso publicados
por essas editoras, é predominante a manutenção de parâmetros relacionados às características históricas e formais deste objeto. Por fim, destacamos a importância do papel
mediador do design na aproximação e formação de novos leitores e apontamos as potencialidades ainda não exploradas pelos projetos gráficos dos livros de bolso nacionais de
literatura infanto-juvenil.

Palavras-chave
Leitura; literatura infanto-juvenil; design de livros; mediação da leitura;
interação; comunicação.

Abstract
Medeiros, Sibelle Carvalho de; Farbiarz, Jackeline Lima (advisor); Necyk,
Barbara Jane (co-advisor). Pocket Books: design project as reading
mediating agent. Rio de Janeiro, 2015. 148p. MSc. Dissertation Departamento de Artes & Design, Pontifícia Universidade Católica do Rio
de Janeiro.

The present research aims to understand the project visions that accompany
pocket books that belong to the gender of children and adolescent literature in the
national scene. It interests us to contribute to the understanding of which are the
project visions applied to pocket books and how Design participates in the
mediation of reading of the contemporary public. We assume that Design is the
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mediator of reading and, consequently, that the graphic project of pocket editions
participates actively in the reading habits and the creation of meaning for the
reader. We have selected as a research focus the pocket books that were found in
the 16th National Book Fair of Children and Adolescents, which occurred between
May 28th and June 8th, 2014 in the city of Rio de Janeiro. In the field research, we
have encountered the different ways in which readers relate to these editions.
From the survey of children and adolescent books, we have made a graphic
analysis of the design of nine of them, which were edited by L&PM, BestBolso
and Zahar and allowed us to see the project visions of these editions. We have
concluded that in the pocket books published by these publishing houses the
maintenance of the parameters related to the historical and formal characteristics
of this object is predominant. Finally, we highlight the importance of mediating
role of Design on the approach and formation of new readers, pointing out the
potentialities yet not explored by the graphic projects of national pocket books of
children and adolescent literature.

Keywords
Reading; children's literature; book design; reading mediation; interaction;
communication
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