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Resumo
Lacerda, Maíra Gonçalves; Farbiarz, Jackeline Lima; Oliveira, Izabel Maria
de. Design na Leitura: uma possibilidade de mediação entre o jovem e a
leitura literária. Rio de Janeiro, 2013. 210p. Dissertação de Mestrado –
Departamento de Artes & Design, Pontifícia Universidade Católica do Rio
de Janeiro.
A literatura possui um potencial humanizador, capaz de possibilitar ao leitor
o conhecimento de si próprio e do mundo, com especial relevância para o jovem
leitor, que está em processo de formação da sua subjetividade. Contudo, a
pesquisa Retratos da Leitura no Brasil constata um movimento de afastamento
entre o jovem e a leitura literária. Identificando o Design como mediador de
leitura e possível aliado no processo de aproximação entre o público juvenil e os
livros de literatura, busca-se nesta dissertação um entendimento dos lugares do
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1113310/CA

Design no mercado editorial contemporâneo e nas políticas públicas de fomento à
leitura, por meio da análise quantitativa e qualitativa de livros formadores do
acervo do Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE). A categorização
organizada, a partir dos conceitos de Linden, Haslam e Lupton & Phillips, compõe
um panorama das relações entre conteúdo textual e imagético nos livros para
jovens e relaciona a presença de elementos do Design à valorização da fruição do
leitor e ao diálogo entre as diversas linguagens do objeto-livro. Ao constatar que a
maioria dos livros não considera o lugar social do jovem leitor e não explora as
possibilidades oferecidas pelo Design, propõe-se uma política de Design na
Leitura, configurada como atividade projetual de vocação interdisciplinar que
entende o leitor enquanto instância cultural e social, visando não apenas contribuir
para a consolidação do Design como campo interdisciplinar junto às políticas
públicas de fomento à leitura, como também para um projeto de formação
continuada do magistério.

Palavras-Chave
Design na Leitura; Literatura para jovens; design de livros; políticas
públicas de fomento à leitura.

Abstract
Lacerda, Maíra Gonçalves; Farbiarz, Jackeline Lima (advisor); Oliveira,
Izabel Maria de (co-advisor). Design in Reading: a possibility of
mediation between the young reader and literary reading. Rio de
Janeiro, 2013. 210p. MSc. Dissertation – Departamento de Artes & Design,
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
Literature has a humanizing potential, capable of enabling the reader to
acquire knowledge both about him/herself and the world. For this reason, it has
special relevance to the young reader, who is in the process of forming his/her
subjectivity. Nevertheless, the research Retratos da Leitura no Brasil (Portray of
Reading in Brazil) shows a distancing movement of the young reader and literary
reading. Identifying Design as a mediator for reading and a possible ally in the
approximation process between the juvenile audience and literature books, this
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dissertation aims at understanding the role of Design in the contemporary
publishing market and in public policies aimed at promoting reading. Thus, it
presents both a quantitative and qualitative analyses of the collection of books at
the Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE – School Library National
Program). The categories, organized according to the concepts proposed by
Linden, Haslam and Lupton & Phillips, comprise an overview of the relations
between textual and pictorial content in the books for young people and relates the
presence of Design elements to the valorization of reader fruition and dialog
among the several languages of the book. Research findings indicate that most
books do not consider the social role of the young reader and do not explore the
possibilities offered by Design. Thus, this research proposes the development of a
policy of Design in Reading as a project-oriented activity of interdisciplinary
feature, which perceives the reader as both a cultural and social instance and aims
not only at contributing to the consolidation of Design as an interdisciplinary field
in public policies to promote reading, but also as a project of continuing education
in teaching.

Keywords
Design in Reading; Literature for young people; book design; public
policies to promote reading.
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pertencentes ao Acervo 2 para os anos finais do
Ensino Fundamental do PNBE 2011.
Gráfico 8 – Categorização da tipologia em relação ao diferencial
gráfico dos livros pertencentes ao Acervo 2 para os
anos finais do Ensino Fundamental do PNBE 2011.
Gráfico 9 – Categorização das funções do texto e da imagem nos
livros que possuem ilustração (total de 44 livros)
pertencentes ao Acervo 2 para os anos finais do
Ensino Fundamental do PNBE 2011.
Gráfico 10 – Categorização das relações entre texto e imagem
nos aspectos narrativos dos livros que possuem
ilustração (total de 44 livros) pertencentes ao Acervo 2
para os anos finais do Ensino Fundamental do
PNBE 2011.
Gráfico 11 – Categorização da tipologia da diagramação dos
livros que possuem ilustração (total de 44 livros)
pertencentes ao Acervo 2 para os anos finais do
Ensino Fundamental do PNBE 2011.
Gráfico 12 – Categorização da presença dos novos fundamentos
do Design dos livros pertencentes ao Acervo 2 para os
anos finais do Ensino Fundamental do PNBE 2011
(total de 50 livros).
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Num país como o nosso, meu caro amigo,
construído na desigualdade social e nas mentiras
políticas, o bom livro para a criança e para o
jovem é, não tenho dúvida, um projeto de nação.
Nilma Lacerda, Cartas do São Francisco:
Conversas com Rilke à beira do Rio

O livro, um suporte de leituras com múltiplas
autorias. Muitas mãos participam de sua
elaboração, produção e mediação. Muitas mãos
participam de suas possíveis leituras.
Jackeline Lima Farbiarz, Ler o mundo

