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RESUMO

O projeto Sotaque Tipográfico aborda as diversidades regionais e as influências in-
ternacionais existentes na língua portuguesa, através de um livro voltado ao aspecto 
cultural, valorizando os pontos característicos de cada cultura, evidenciando as 
riquezas locais e mostrando que mesmo que existam diferenças, todos são falantes 
da mesma língua. o livro traz informações desde a história da língua até seu uso na 
internet, passando pelas influências de outros idiomas, a comparação com o por-
tuguês do Brasil e o de Portugal, os diferentes sotaques, as gírias e expressões, e 
artigos que tratam da língua, além de um desdobramento para o meio digital onde foi 
desenvolvida uma versão interativa para e-books como o ipad, onde tanto na versão 
impressa como na versão digital, todo o conteúdo é apresentado de uma forma in-
terativa e dinâmica, com associações a imagens e jogos de palavras, não sendo um 
conteúdo técnico, mas sim um material curioso e de consulta não linear.

Palavras-chave: Brasil e diversidade. Língua portuguesa. Sotaque tipográfico.



ABSTRACT

The project Sotaque Tipográfico approaches the diversities regional and the existing 
international influences in the Portuguese language, through a book directed to the 
cultural aspect, valuing the characteristic points of each culture, evidencing the local 
wealth and showing that exactly that differences exist, all are speakers of the same 
language. the book brings information since history of the language until its use in 
the Internet, passing for the influences of other languages, the comparison with the 
Portuguese of Brazil and of Portugal, different accents, the slangs and expressions, 
and articles that deal with the language, beyond an unfolding for the digital way 
where an interactive version for e-books was developed as the ipad, where as much 
in the version printed as in the digital version, all the content is presented of an in-
teractive form and dynamics, with associations the images and games of words, not 
being a content technician, but yes a curious material and of not linear consultation.

Key-words: Brazil and diversities. Portuguese language. typographic accent.
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brasil e diversidade
01. Tema

Sendo um país colonizado e influenciado por inúmeras culturas estrangeiras, a diversidade está em 
todos os campos da sociedade brasileira. Nas vestimentas, na música, na religião, nos costumes, na 
culinária, no comércio, na agricultura, na política, etc.

Mas, uma das maiores diversidades culturais do Brasil está literalmente na boca: a língua (linguistica-
mente falando). O brasileiro herdou o idioma dos portugueses, mas não fala como os lusitanos.  Ao 
longo dos tempos, em meio à colonização de Portugal, à imigração de alemães, italianos, espanhóis, 
holandeses, franceses, japoneses, e à vinda de africanos, a sociedade absorveu diferentes ícones e 
códigos de culturas que, com o passar do tempo, formataram o que hoje é o Brasil.

O primeiro choque cultural ocorreu entre índios e portugueses. Estima-se que na chegada dos portugueses ao 
Brasil já se falava cerca de 1000 línguas diferentes, decorrentes da diversidade indígena existente.

01.1. Influências indígenas

Gírias e nomes que vieram do Tupi e seus significados:

Dos índios, os brasileiros herdaram alimentos bá-
sicos da culinária, como a mandioca e o milho, e 
instrumentos musicais, como flautas e chocalhos. 
Diversos alimentos encontrados no Brasil, como 
a batata-doce, o cará, pinhão, cacau, amendoim, 
palmito, mamão e o caju são influências indíge-
nas na alimentação brasileira.

O emprego de elementos vegetais e 
animais como fonte de cura natural 
para doenças é largamente utilizado 
atualmente, e chega a se tornar alvo 
de pesquisadores estrangeiros e do 
contrabando biológico internacional.

A influência do artesanato indígena, 
com bolsas trançadas de fios e fibras, 
enfeites ornamentados com penas, 
sementes e escamas de peixes são 

notados não somente no Brasil, mas 
em outras localidades da América. 

Os termos de origem indígena apa-
recem em: nomes de utensílios, 
objetos, comidas, crendices, seres 
fantásticos, moléstias, fenômenos 
naturais, nomes de lugares, nomes 
de pessoas e outros nomes próprios, 
espécie da fauna e da flora, frases 
feitas e ainda termos de uso geral. 

Além disso, há numerosos casos de 
verbos híbridos, formados com raí-
zes indígenas, principalmente tupis, 
e terminações portuguesas.

Anhanguera Diabo velho.

Biboca Gíria usada para designar uma casa pobre e mal-arrumada. 
Em tupi, quer dizer justamente "moradia humilde".

Carioca Casa de branco.

Guaratinguetá Reunião de pássaros brancos.

Ipanema Água suja, perigosa.

Jururu Significa triste, cabisbaixo.

Maracanã Grande estrondo ou lugar das araras.

Nhenhenhém Falar muito, resmungar; vem do verbo nhe’eng, que significa falar.

Paraíba Rio sem navegação.
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Pindaíba Pindá é anzol, a’ib, ruim. A expressão servia para indicar quan-
do alguém ia mal nas pescarias e não conseguia o suficiente 
para comer. Hoje é o termo para "sem dinheiro, duro".

Piracicaba Local onde o peixe pára.

Sarará É um mulato com cabelo crespo e loiro ou ruivo. Pode ser usa-
do também para pessoa albina. A palavra vem do tupi sara-rá 
e significa "que têm pelos ruivos".

Tocantins Bico de tucano.

01.2. Influências portuguesas
Durante 322 anos o território foi colonizado por 
Portugal, o que implicou na passagem tanto de 
pessoas quanto da cultura da metrópole para 
as terras sul-americanas. O número de colonos 
portugueses aumentou muito no século XVIII, na 
época do Ciclo do Ouro. Em 1808, a própria corte 
de D. João VI mudou-se para o Brasil, evento este 
com grandes implicações políticas, econômicas e 
culturais. A imigração portuguesa não parou com 
a Independência do Brasil: Portugal continuou 
sendo uma das fontes mais importantes de imi-
grantes para o país até meados do século XX.

A mais evidente herança portuguesa 
para a cultura brasileira é a língua 
portuguesa, atualmente falada por 
grande parte dos habitantes do país. 
A religião católica, credo da maioria 
da população, é também decorrên-
cia da colonização. O catolicismo, 
profundamente arraigado em Portu-
gal, transmitiu ao Brasil as tradições 
do calendário religioso, com suas 
festas e procissões. As duas festas 
mais importantes do Brasil, o car-
naval e as festas juninas, foram in-

troduzidas pelos portugueses. Além destas, vários 
folguedos regionalistas como as cavalhadas, o 
bumba-meu-boi, o fandango e a farra do boi de-
notam grande influência portuguesa. No folclore 
brasileiro, são de origem portuguesa a crença em 
seres fantásticos como a Cuca, o Bicho-Papão e o 
Lobisomem, além de muitas lendas e jogos infan-
tis como as cantigas de roda.

Na culinária, muitos dos pratos típicos brasilei-
ros são resultados da adaptação de pratos por-

A chegada de D. João VI ao Brasil

tugueses às condições da colônia. 
Um exemplo é a feijoada brasileira, 
gerada da adaptação dos cozidos 
portugueses. Também a cachaça foi 
criada nos engenhos como substi-
tuto para a bagaceira portuguesa, 
aguardente derivada do bagaço da 
uva. Alguns pratos portugueses tam-
bém se incorporaram aos hábitos 
brasileiros, como as bacalhoadas e 
outros pratos baseados no bacalhau. 
Os portugueses introduziram muitas 
espécies novas de plantas na colô-
nia, atualmente muito identificadas 
com o Brasil, como a jaca e a man-
ga.

De maneira geral, a cultura portu-
guesa foi responsável pela introdu-
ção no Brasil Colônia dos grandes 
movimentos artísticos europeus: Re-
nascimento, Maneirismo, Barroco, 
Rococó e Neoclassicismo. Assim, 
a literatura, pintura, escultura, mú-
sica, arquitetura e artes decorativas 
no Brasil Colônia denotam forte in-
fluência da arte portuguesa. Como 
exemplos, vemos os escritos do je-
suíta luso-brasileiro Padre Antônio 
Vieira, e a decoração exuberante de 
talha dourada juntamente com pin-
turas, encontradas em muitas igre-
jas coloniais. Essa influência seguiu 
após a Independência, tanto na arte 
popular como na arte erudita.



17 }

Segundo a seção de perguntas respondidas do 
site da Revista Mundo Estranho (mundoestra-
nho.abril.com.br ) “As maiores diferenças entre 
o português do Brasil e o de Portugal são fo-
néticas, ou seja, a forma como se pronunciam 
as palavras. Mas também existem diferenças na 
grafia das palavras, como o uso de consoantes 
mudas (em Portugal, escreve-se "actual" ao in-
vés de "atual"), e até no uso gramatical (o por-
tuguês europeu não usa gerúndio, embora ele 
exista na gramática). O português foi estabeleci-
do como língua oficial do Brasil em 1758, mas 
nessa época o contato com povos indígenas e 
escravos africanos que estavam no país já havia 

alterado a língua falada por aqui. "Os africanos 
que chegaram como escravos não freqüenta-
vam escolas e portanto aprendiam português na 
oralidade, criando diferenças em relação à lín-
gua original", diz a lingüista Rosa Virgínia Ma-
tos e Silva, da Universidade Federal da Bahia. 
Em outras colônias portuguesas, como Angola 
e Moçambique, a mistura de povos foi menos 
intensa e a independência ocorreu há muito 
menos tempo. Por isso, fala-se um português 
mais parecido com o europeu, embora também 
existam sotaques regionais. Por razões diversas, 
tanto lá quanto cá, algumas palavras aparecem, 
desaparecem ou até mudam de significado”.

Algumas variações entre o português 
brasileiro e o português de Portugal

brasil portugal
banheiro casa de banho ou quarto de banho

amarrar o cadarço atar/apertar o atacador

grampeador agrafador

ônibus autocarro

trem comboio

café-da-manhã pequeno-almoço

frentista gasolineiro

goleiro guarda-redes

01.3. Influências espanholas
A influência da imigração espanhola no Brasil se 
deu principalmente na região Sul do país, onde a 
colonização se dividia entre Portugal e Espanha, 
mais tarde acordada com o Tratado de Tordesilhas.

Os primeiros espanhóis chegaram ao Brasil na dé-
cada de 1880. Até o final do século XIX, a grande 
maioria era de galegos, que se fixaram principal-
mente em centros urbanos de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Minas Gerais e Bahia. Devido à grande 
semelhança entre galegos e portugueses, aqueles 
eram muitas vezes confundidos com estes.

No começo do século XX passaram a predominar 
os andaluzes. Com a decadência da imigração 
italiana no Brasil, os espanhóis foram atraídos aos 
milhares, a fim de substituir a mão-de-obra italia-
na no café. Outros grupos importantes foram os 
catalães, bascos e valencianos.

Os espanhóis introduziram a criação de gado, 
que rapidamente tornou-se a economia predo-

minante no Rio Grande do Sul. A 
população se concentrava nos pam-
pas, tendo havido uma fusão de cos-
tumes espanhóis, portugueses e in-
dígenas, que deram origem ao tipo 
regional gaúcho. Embora o gaúcho 
fosse mais português que espanhol, 
a influência cultural vinda dos paí-
ses vizinhos transmitiram ao gaúcho 
dos pampas características hispâni-
cas, a ponto de falarem um dialeto 
que misturava elementos espanhóis 
e portugueses.

Imigrante espanhol no comércio de 
ferro-velho em São Paulo, nos anos 
de 1950.

As diferênças no Português
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Português e Espanhol têm a mesma origem e, portanto, 
muitas palavras são iguais ou parecidas nos dois idiomas.

português espanhol
sobrenome apellido

vassoura escoba

projeto diseño

aposentar jubilar

vaso jarrón

fraco débil

sítio chacra

hospedar aposentar

01.4. Influências italianas
Das inúmeras contribuições dos italianos para o 
Brasil e à sua cultura, destacam-se:

A consolidação do catolicismo no Brasil, •	
trazendo elementos italianos para a religião 
brasileira.

Diversos pratos que foram incorporados à ali-•	
mentação brasileira, como o hábito de comer 
panetone no Natal e comer pizza e espaguete 
frequentemente (principalmente no Sudeste), 
além da popular polenta.

O sotaque dos brasileiros (principalmente na •	
cidade de São Paulo, nas Serras Gaúchas, no 
sul catarinense e no interior do Espírito San-
to).

A introdução de novas técnicas agrícolas (em •	
Minas Gerais, São Paulo e no Sul).

A imigração italiana no Brasil tam-
bém serviu de inspiração para vá-
rias obras artísticas, televisivas e 
cinematográficas, como as teleno-
velas Terra Nostra (1999 / 2000) e 
Esperança (2002 / 2003), e o filme 
O Quatrilho, lançado em 1995 , 
concorrendo ao Oscar de melhor  
filme estrangeiro.

Alguns pratos típicos que vieram e ficaram são: o 
“Porpettone alla parmigiana” (feito de carne mo-
ída, que chega à mesa mergulhado em molho de 
tomate e coberto por queijo parmesão), a pasta, 
o risoto, as batatas calabresas, o pão italiano com 
presunto de Parma, além da pizza, que era con-
siderada comida de pessoas pobres. Foi somente 
depois que a rainha Margherita provou e aprovou 
(então batizada de margherita em homenagem à 
rainha) que a pizza ficou sendo tão apreciada e 
desejada por todos.

Quase todos os italianos adultos 
eram alfabetizados na língua italia-
na, além disso, muitos tinham mão-
de-obra especializada em carpin-
taria, marcenaria, mecânica e arte 
tipográfica. Isso possibilitou que, 
além da agricultura, muitos se tor-
nassem comerciantes e industriais, 
em particular no ramo moveleiro. 
Esse tipo de comércio expandiu-se 
na região, principalmente, no Muni-
cípio de São Bernardo do Campo. A 
partir nos anos 60, esse ramo de ati-
vidade foi ocupado pelos imigrantes 
e descendentes árabes.

A maioria dos vocábulos oriun-
dos de Itália diz respeito à arte 
(pintura, música, poesia, teatro): 
adágio, aquarela, bandolim, ca-
marim, cenário, concerto, due-
to, maestro, madrigal, piano, se-
renata, solfejo, soneto, soprano, 
tenor, violoncelo. 

São também de origem italiana: 
alerta, arlequim, balcão, ban-
quete, boletim, confete, festim, 
fiasco, gazeta, macarrão, mor-
tadela, palhaço, pastel, piloto, 
poltrona, salame, sentinela, ta-
lharim, tômbola, entre outras.

Família de imigrantes italianos

Vocábulos Italianos
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01.5. Influências alemãs
O Rio Grande do Sul recebeu a maior parte dos 
imigrantes alemães, seguido de Santa Catarina. 
Na década de 30 do século passado, 20% da po-
pulação desses estados já era de origem alemã. 
No Paraná, em São Paulo e no Espírito Santo a 
porcentagem foi menor, mas igualmente signifi-
cativa. Minas Gerais e Rio de Janeiro receberam 
contingentes quantitativamente menores, embora 
a presença alemã em cidades como Juiz de Fora e 
Petrópolis tenha sido marcante.

Enquanto o objetivo da colonização na Região 
Sul era sedimentar a posse e a manutenção do 
território através do povoamento, em São Paulo 
o fundamental era suprir a carência de mão-de-
obra nas lavouras de café.

A influência alemã no Brasil não 
ocorreu apenas na arquitetura, em-
bora este seja o aspecto mais visível 
da presença germânica no sul do 
país. A cultura, a vida social e a lite-
ratura também foram influenciadas.

O apanhado de diferentes diale-
tos falados no Sul do Brasil chega 
a ser chamado por alguns teóricos 
de “riograndenser hunsrückisch”: o 
Hunsrück é uma região do oeste ale-
mão, localizada perto dos rios Reno 
e Mosela e próxima à atual fronteira 
com Luxemburgo. “Riograndenser” 
significa “do Rio Grande”.

Apesar dos 180 anos em solo brasi-
leiro, da mistura de diferentes dia-
letos entre imigrantes e do contato 
destes com a língua portuguesa, 
essa “variação intra e inter-linguís-
tica”, como define o teórico Cléo 
Altenhofen, continua viva. Estima-
se que haja um milhão de bilíngües 
nesta região.

O alemão não trouxe para o Brasil 
influência na alimentação, mas re-
forço ao consumo de certas espécies 
utilizadas pelos portugueses desde o 
século XVI. A cerveja, as carnes sal-
gadas ou fumadas, salada de batatas, 
ficam nessa classe. As comidas ale-
mãs mais típicas não se espalharam.

Crianças descendentes de imigrantes alemães, no sul do Brasil.

Boa parte das palavras alemãs no nosso cotidia-
no está ligada à vida militar ou aos elementos 
químicos, fato explicado pela autoridade que a 
Alemanha, durante muito tempo, exerceu nes-
tas áreas. Assim surgiram termos como bulevar 
(do alemão, bollwerk), níquel (nickel) cobalto 
(kobaltou). 

O que nem todos sabem é que na língua portu-
guesa, entretanto, palavras que nada têm a ver 
com química ou guerra e não soam como ale-
mão, também têm origem germânica, co o por 
exemplo chope (Schoppen) e chique (schicklich 

ou sich schickt), que são termos de 
origem alemã, mas que entraram 
no país através do francês. 

Ainda muitas outras palavras são 
de origem germânica, como blitz, 
kombi ou hamster - do alemão ha-
mstern (juntar, acumular), devido 
às polpudas bochechas do rati-
nho capazes de acumular grande 
quantidade de alimentos.

Vocábulos Alemães
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01.6. Influências francesas
Os franceses fazem parte da história do Brasil 
desde o seu descobrimento. Mas, apesar do in-
tenso comércio e das tentativas de colonizações, 
a maior influência foi no campo do pensamento 
e das artes, principalmente por conta dos portu-
gueses, que trouxeram a cultura francesa para a 
colônia. "A presença dos franceses no Brasil sem-
pre foi pontual, mas a França tinha prestígio no 
mundo todo do ponto de vista cultural", afirma 
Jorge Coli, professor titular de História da Arte e 
da Cultura da Unicamp. Um exemplo de todo 
esse prestígio é a Academia Brasileira de Letras, 
fundada por Machado de Assis em 1897 e direta-
mente inspirada na Academia Francesa.

No campo do pensamento, a Fran-
ça também foi de grande inspiração 
para os pensadores de todo o mun-
do. "A França era portadora dos ide-
ais de direitos humanos e revolucio-
nários, de uma visão política crítica. 
Thomas Jefferson dizia que todo in-
telectual tem duas pátrias, a dele e a 
França. Isso por causa do aporte crí-
tico e da ideia da universalidade da 
razão, da liberdade que o país sem-
pre defendeu", afirma Jorge Coli.

No Brasil, um dos maiores exemplos dessa in-
fluência foi a Inconfidência Mineira. Seguindo 
o exemplo do Iluminismo francês, os revoltosos 

tinham como meta transformar Mi-
nas Gerais em uma República. Já no 
século 20, a França foi muito impor-
tante como contraponto ao america-
nismo e continuou sendo muito forte 
no Brasil até os anos 1970. "As mani-
festações contra a ditadura eram ali-
mentadas pela movimentação fran-
cesa de 1968. Os jovens brasileiros 
liam livros franceses considerados 
subversivos", conta o professor.

Descartes cercado por estudiosos e 
admiradores

Algumas palavras de origem 
francesa usada nos cotidiano 
dos brasileiros:

abajur (abat-jour)

baguete (baguett))

magnetismo (magnétisme)

madame (madame)

milionária (millionaire) 

viatura (voiture)

guichê (guichet)

equipe  (equipe)

ateliê (atelier)

01.7. Influências japonesas
A bagagem cultural trazida pelos japoneses ul-
trapassou diversos campos na cultura do Brasil. 
Inicialmente a imigração japonesa no Brasil tinha 
o intuito de abastecer as lavouras de café com 
novos trabalhadores, já que na época havia sido 
abolida a escravidão.

Além de se instalar na agricultura, os japoneses 
contribuíram em uma série de aspectos culturais.

No Esporte: os japo-
neses trouxeram di-
versas modalidades de 
artes-marciais e jogos, 
como o Judô, o Kara-
tê, o Jujutsu (que virou 
o brasileiro Jiu-Jitsu), 
o Kendô, o Aikido, o 
Ninjutsu, o Sumô, en-
tre outras. Dentre os 
jogos eles trouxeram 
o Basebal, que apesar 
de ser uma invenção 
norte-americana é um 

jogo muito praticado no Japão e di-
fundido no Brasil pelos japoneses.

Nas cerimônias e artes manuais: há 
o Chadô que é a Cerimônia do Chá; 
o Bonsai que é a arte de cultivar ár-
vores em miniaturas; o Origami - de 
ori, dobrar e gami, papel - é a arte 
da dobradura de papéis, que cria 
formas variadas.

No vestuário: o Futon, utilizado nas 
habitações, que é o acolchoado de 
seda recheado de algodão ou de pe-
nas em estilo japonês. Também Já é 
fabricado há muito tempo no Brasil 
o Tatame (tapete de junco) utilizado 
nas habitações, feito de palha de ar-
roz prensada revestida com esteira 
de junco e faixa preta lateral. E o Ki-
mono, traje típico japonês desenha-
do para combinar com as estações 
do ano.

Foto do Kasato Maru, navio que, em 1908, transportou o 
primeiro grupo de imigrantes japoneses para o Brasil
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Na culinária e gastronomia: Existe uma varie-
dade enorme de pratos da comida tradicional 
japonesa que são apreciados no Brasil. Entre os 
pratos com macarrão pode-se mencionar: soba, 
udon, miso ramen e yakisoba, de origem chine-
sa, que é frito com óleo e servido com vegetais, 
carnes e gengibre. Entre os pratos que utilizam 
carne destacam-se: yakitori (frango grelhado), 
tonkatsu (costeletas de porco) e nikujaga (carne e 
batatas). Deve-se ainda destacar o gohan (arroz), 
o tofu (queijo de soja), o tsukemono (legumes 

em conserva), yakisakana (peixe 
grelhado), sashimi (fatias de peixe 
cru que são comidas acompanha-
das de molho shoyu e de pasta ver-
de e picante) e sushi (contém arroz 
cozido preparado com vinagre de 
arroz e vegetais, além de peixes e 
ovas de peixes). Conforme o tipo, 
o sushi recebe um nome diferente: 
niguiri, temaki, oniguiri, etc.

Palavras de origem japonesa e seus significados:

Biombo Tapume quase sempre de madeira, forrado ou não de tecido. 
Consta de várias peças unidas por dobradiças; mantém-se de 
pé e serve para dividir um ambiente em dois, para evitar uma 
corrente de ar, encobrir uma cama, um lavatório, etc.

Judô Método milenar de luta japonesa, universalmente conhecido.

Nissei Que ou aquele que é filho de pais japoneses nascido na Amé-
rica.

Sansei Que ou aquele que é neto de japoneses nascido na América.

Origami Arte de dobrar papel, de origem japonesa.

Quimono Roupão japonês.

Saquê Vinho de arroz, usado no Japão.

01.8. Influências africanas

A influência africana na formação do povo brasi-
leiro é vista até os dias atuais. Embora no início 
muitos africanos tenham vindo como escravos, 
servindo aos portugueses, transmitiram vários 
costumes como:

•	 	 A	 capoeira,	 que	 foi	
desenvolvida pelos es-
cravos durante a época 
da escravidão; 

•	 O	 candomblé,	 que	
também marca sua pre-
sença no Brasil, princi-
palmente no território 
baiano, onde os escra-
vos antigamente desem-
barcavam;

A culinária também recebeu grandes novidades 
africanas, como o leite de coco, óleo de pal-
meira, azeite de dendê e até a feijoada, que se 
originou no período em que os escravos mistura-
vam restos de carne para comerem. Outra grande 
contribuição da cultura africana na culinária são 

pratos como o vatapá, acarajé, ca-
ruru, mungunzá, sarapatel, baba de 
moça, cocada, bala de coco e mui-
tos outros exemplos que são iguarias 
da cozinha brasileira e admirados 
em todo o mundo.

Jogar Capoeira, Pintura de Rugendas, 1835

Muitos vocábulos usados 
hoje na língua portuguesa 
são de origem africana:

bagunça acarajé

curinga gogó

moleque jabá

dengo cochilar

gangorra caçula

cachimbo macaco

fubá quitanda
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01.9. Outras Influências
A influência americana começou a atingir o mun-
do inteiro devido aos produtos da indústria cul-
tural (cinematográfica, fonográfica, publicitária, 
etc.). O rádio, a TV, as revistas, os quadrinhos e 
o cinema também contribuíram muito para que o 
inglês se tornasse uma língua universal.

Já a influência árabe na cultura brasileira começa 
antes mesmo da descoberta do país, a partir da 
ocupação pelos mouros da Península Ibérica, no 
século VIII, que deixa marcas importantes na lín-
gua, literatura e na arquitetura portuguesas. 

O que poucos sabem, porém, é que a presença 
árabe é sentida até em uma criação genuinamen-
te nacional, associada ao Brasil por qualquer ha-
bitante do planeta: o samba.

O samba, em suas origens, nas batucadas nos 
morros do centro do Rio de Janeiro, nos primeiros 
anos do século 20, contou, entre os vários ins-
trumentos de percussão de origem africana, com 
um, em especial, de origem árabe: o adufe. 

Semelhante ao pandeiro, só que em formato he-
xagonal e sem platinelas, o adufe teria ajudado o 
samba a chegar à batida rítmica de hoje.

Os Holandeses deixaram sua in-
fluência na literatura de cordel, no  
folclore, e em elementos de confei-
taria e laticínios.

Por duas vezes os holandeses ten-
taram fixar residência no Brasil. Na 
Bahia (1624 a 1625) e em Pernam-
buco (1630 a 1654). Fundaram for-
tificações, cidades, museus, centros 
de ciência e arte, a ponto de causar 
sentimentos de que seriam melhores 
colonizadores que os portugueses.

Miscigenaram-se com índios, ma-
melucos, mulatos e negros. Influen-
ciaram no verde dos olhos de parte 
dos nordestinos que vivem hoje em 
São Paulo. Mas a maior contribuição 
da colônia holandesa foi no cultivo 
das flores. Foram eles que criaram 
Holambra, um centro de cultivo que 
se tornou cidade em 31 de dezem-
bro de 1991, cujo nome é a soma de 
“Holanda, América e Brasil”.

Palavras de origem inglesa: De origem árabe: 

trainee

wokshop

 link

hardware

ketchup

bacon

self-service

office-boy

pick-up

açafrão

açoite

açougue

açúcar

alambique 

álcool

alface

bafafá

café

garrafa

xadrez
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expressão cultural
02. Recorte

Mostrar idéias, expressar emoções, conhecimentos e vivências são características típicas culturais de 
um povo que é formado por inúmeras influências.

O Brasil fascina por sua miscigenação de raízes indígenas, européias, asiáticas, africanas, e suas várias 
facetas refletidas na cultura nacional. Culinária, música, artesanato, arquitetura, produções artísticas e 
festas populares ultrapassam as fronteiras do território nacional. O país conta com 17 bens culturais e 
naturais tombados pelo Patrimônio Mundial da Unesco e uma das maravilhas do mundo contemporâ-
neo, o Cristo Redentor.

O Brasil é o país da tolerância étnica, cultural, religiosa e social. O grande número de etnias em vez 
de hostilidade, encontra no Brasil um ambiente de respeito e tolerância às diferenças e à troca de 
experiências. Essa matriz gera um ambiente social no qual o povo absorve o pluralismo, o respeito às 
diversidades. Tal convivência pacífica resulta em manifestações culturais versáteis e cheias de origina-
lidade. A diversidade também dá o tom no rico acervo arquitetônico, desde o colonial barroco até o 
modernismo da Capital Federal, Brasília.

Vemos exemplos de influências estrangeiras em diversos campos da nossa sociedade, como: arte, mú-
sica, moda, mídia, culinária, literatura, arquitetura, costumes, religião, esporte, teatro, dança, folclore 
e língua. Essa última, em especial, exemplifica as diferentes interferências regionais que tivemos em 
nosso país. Principal forma de comunicação, a língua denuncia através da pronúncia, gramática, se-
mântica, etimologia e expressões verbais os regionalismos das culturas de cada local.

No Brasil, a miscigenação de diferentes culturas criou uma característica original ao Português, que 
se diferencia em alguns aspectos do Português de Portugal, mas ainda assim continua sendo o mesmo 
idioma. Internamente no Brasil, essa diferenciação ainda se subdivide entre as regiões do país, onde os 
processos de colonização e imigração trouxeram diferentes palavras e fonéticas, somados às culturas 
indígenas aqui já existentes.
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diversidade linguística no brasil
03. Assunto

A vinda da língua portuguesa para o Brasil não se deu em um só momento. Ela ocorreu durante todo 
o período de colonização, tendo relação constante com outras línguas. Por outro lado, o povoamento 
do Brasil se fez com a vinda de portugueses de várias regiões de Portugal. Desse modo, trouxeram para 
a nova terra as diversas variantes do português de Portugal. Essas variantes se instalaram em lugares 
diferentes do Brasil, mas, em muitos casos, elas conviveram num mesmo espaço, como no Rio de 
Janeiro, por exemplo.

O português do Brasil foi, com o tempo, apresentando um conjunto de características não encon-
tráveis, em geral, no português de Portugal. Da mesma maneira que o português, em diversas outras 
regiões do mundo, um idioma adquire características específicas, em virtude das condições novas em 
que a língua passa a funcionar. Se for levado em conta a língua escrita, é possível encontrar uma maior 
proximidade entre o português do Brasil (assim como o de outras regiões do mundo) com o português 
de Portugal, já que a língua escrita está mais sujeita à normatização através das gramáticas, dicionários 
e outros instrumentos reguladores da língua. Mas na língua oral o processo de incorporação de carac-
terísticas específicas se faz de modo mais rápido.

Atualmente pode-se identificar algumas características principais nas diferentes formas lingüísticas do 
nosso português.

A fonética, ou sotaque, é a primeira percepção regional que temos quando falamos com alguém de 
outra região do país. O português já veio para o Brasil com tipos de fala diferentes entre si, e se instalou 
em regiões diferentes ao chegar aqui. Esse processo se intensificou devido ao choque com as línguas 
indígenas e mais tarde com os imigrantes.

Segundo o site da revista Mundo Estranho, segue abaixo uma breve síntese dos sotaques no Brasil:

Pernambuco

Uma herança da longa 
presença holandesa no 
Recife foi a forte pro-
núncia do R, como nas 
línguas de origem ger-
mânica.

Bahia

O sotaque local refle-
te a variada mistura 
da miscigenação do 
seu povo, assimilando 
tanto o S assobiado de 
São Paulo e Minas Ge-
rais, quanto o R aspira-
do dos cariocas.

Cinco exemplos estaduais de como o 
Brasil fala português:

Rio de Janeiro

Muitos estudiosos afir-
mam que o S chiado 
(quase um X) dos ca-
riocas nasceu com a 
transferência da família 
real portuguesa para a 
cidade em 1808. A 
chegada da corte não 
só provocou mudan-
ças de costumes como 
influenciou a fala da 
população local, pro-
duzindo uma versão 
peculiar da pronúncia 
lisboeta.

São Paulo

Acredita-se que o R 
acentuado do interior 
de São Paulo tem ori-
gem no jeito de falar 
dos índios tupis, assi-
milado pelos bandei-
rantes. Essa pronúncia 
caipira ultrapassou as 
fronteiras do Estado e 
também se espalhou 
pelo sul de Minas e por 
Goiás.

Santa Catarina

O sotaque cantado, 
mais forte até que o 
dos gaúchos, é influên-
cia direta da forte imi-
gração de portugueses 
da ilha de Açores.
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03.1. A influência dos imigrantes
A imigração foi um fator importante na fonética 
e na gramática do português no Brasil. As princi-
pais influências dos povos estrangeiros foram:

Do Francês:•	  mousse, omelette, abajour, cou-
pon, marmite, bidet, camouflage, cinéma, 
croquis, impressionnisme, patê, gourmet, 
profiteroles, medaillon, limoneges, etc. Os 
franceses influenciaram principalmente a so-
ciedade culta do país, fazendo contraponto 
ao americanismo e divulgando a arte através 
da Missão Artística Francesa. 

Do Inglês:•	  Footbaal (futebol), chat, chip, site, 
bip, know-how, merchandising, marketing, 
software, hardware, player, compact disc 
(CD), kitchenette, vip, back-up, show, pe-
nalty, goal, handbaal, tennis, cowboy, rap, 
sandwich, ketchup, fast-food, pudding, self-
service, hamburguer, fashion, gang, slogan, 
work-shop, videoclip e muitas outras. A cada 
avanço tecnológico, há mais uma influên-
cia do inglês. Alguns profissionais, como os 
designers e publicitários, costumeiramente 
utilizam diversas palavras em inglês, muitas 
vezes sem necessidade como: case, job, sta-
te-of-the-art, anyway, contact-sheet, shape, 
dentre outras. A influência da língua inglesa 
ocorre principalmente nas grandes metrópo-
les, onde há forte presença de empresas mul-
tinacionais.

Do Espanhol:•	  churrasco, paella, tortilla, te-
quila, gaspacho, armada, conquistado, grin-
go, paredón, junta, guerrilha, bolero, flamen-
go, macarena, tango, salsa, etc. A dialética 
espanhola tem forte presença no sul do país, 
onde as fronteiras com países de língua his-
pânica contribuíram com o uso de palavras 
como “bueno” e expressões como “tchê”.

Do Alemão:•	  Kraft, dobermann, 
strudel, shucrute, leitmotiv, ges-
talt, aspirin, etc. Os alemães 
também tiveram forte influência 
no sul do país, onde existem 
colônias que utilizam o idioma 
alemão.

Do Italiano:•	  spaghetti, macaro-
ni, salami, fettucine, risotto, tut-
ti frutti, cappuccino, pizza, po-
lenta, pasta, pannetone, ricotta, 
mozzarella e etc. A cultura  
italiana teve principal influên-
cia nas terras paulistanas, como 
nos bairros do Bexiga e Barra 
Funda, influenciando principal-
mente nas características fonéti-
cas do paulistano.

Outras línguas também participa-
ram dessa miscigenação de palavras 
na língua portuguesa como:

Tupi-Guarani (Paraguai): ananás, ja-
guar, piranha, guaraná, pirarucu.

Bantu (Áfirca central e meridional):  
banana, igname.

Africâner (África do Sul): apartheid, 
commando, trek.

Suaíle: safári, varanda, sertão, sau-
dade, samba, manga, mandarim, 
macumba, favela, fado, coco, cha-
pada.

Hebreu: chérubin, messiah, babel, 
alléluia, amen, sauna.

Turco: caviar, harem, kiosque.

Árabe: arak, ayatollah, calife, habi-
bi, moka.

Outro ponto interessante da língua portuguesa no Brasil é o uso das gírias. Elas mudam de 
acordo com o tempo e com o momento vivido, além de variarem de acordo com a região.

Alguns exemplos de gírias paulistas: 

tá ligado? você está entendendo?

mano o mesmo que “cara”, “pessoa”

2p abreviação de “2 palitos” – algo muito rápido

a casa caiu a situação ficou complicada

baguio usado para se referir a uma situação ou objeto.

churras abreviação de churrasco

da hora legal, divertido
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Exemplos de gírias gauchas:
Gírias alagoanas e 
pernambucanas:

bah (exclamação)

tchê (exclamação)

atucanado (preocupado)

trovar (paquerar)

guri, guria (menino, menina)

findi (fim de semana)

tunda de laço (surra)

tri-legal (muito legal)

chimbra (bola de gude)

galalau (pessoa alta)

 peba (algo ruim)

mangar (rir)

galego (loiro)

simbora (vamos embora)

arenga (briga pequena)

oras bolas

tempo da onça

 broto

tire suas barbas de molho

pra dedéu

serelepe

tinindo

chorumelas

arrebentar a boca do balão

vai ser batata

será o Benedito

macacos me mordam

supimpa

chuchu beleza

ó do borogodó

Gírias antigas:

As gírias surgem em grupos restri-
tos, como presidiários, estudantes e 
surfistas, vão se espalhando através 
dos meios de comunicação, e por 
fim são assimiladas e inseridas na  
fala cotidiana. 

03.2. Linguística na WEB
Com a chegada da Internet e o avanço da infor-
mática, a linguagem também sofreu modificações 
em todo mundo, e no português também não  
seria diferente.

A forma de comunicação utilizada na web é a 
escrita, porém a velocidade de comunicação 
assemelha-se à fala, como em chats de relacio-
namentos, programas de mensagens como antigo 
ICQ, MSN Messenger, e comunidades de relacio-
namentos como o Orkut e Facebook.

A interatividade na internet fez com que as pes-
soas abreviassem cada vez mais as palavras, de 
modo que ainda continuassem compreensíveis e 
fossem mais rápidas na hora da digitação, como 
vc (você), tbm (também), blz (beleza), add (adi-

cionar), kd (cadê), kbça (cabeça), 
d (de), t (te), q (que), tc (teclar), td 
(tudo), entre outros. Os acentos, por 
sua vez, são substituídos hora pelo 
acréscimo de “H” para indicar en-
tonação aguda, hora pelo acréscimo 
de vogais para formação do som. 
Isso no caso das palavras com til, 
por exemplo: eh (é) e naum (não). 
Nesses casos, o número de letras au-
menta, porém a digitação fica mais 
rápida pelo fato de que não é neces-
sário o uso de teclas complemen-
tares para colocação dos acentos, 
como a tecla “Shift”, substituída por 
apenas uma letra do teclado.
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04. Justificativa 
Toda língua muda com o tempo, adquirindo variações linguísticas. Isso devido 
à sociedade, que é formada por pessoas diferentes, com falas diferentes, usa-
das por grupos sociais diferentes, com diferentes acessos à educação formal. 

A fala também muda de acordo com as situações do cotidiano, quer sejam 
formais ou informais. Além disso, há falas características de grupos de pes-
soas específicos, como profissionais de uma mesma área, pessoas da mesma 
idade e posições sociais.

A cultura do Brasil é formada por uma mistura das culturas de outros países. 
E isso também é evidente através da fala dos brasileiros. Estudar e analisar 
essas diferenças – que tendem a ser maiores na língua falada que na escrita 
– é uma forma de evidenciar a riqueza cultural que forma o país. Além do 
Português padrão, há outras variedades de uso da língua. Essa diversidade 
representa a identidade do Brasil e dos brasileiros.

Historiadores, escritores, poetas e compositores já representaram em suas 
obras as falas regionais e as expressões características do povo. Porém, nem 
todas as variações linguísticas brasileiras possuem o mesmo prestígio social 
dentro do próprio país. Como exemplo disso, vemos algumas variações usa-
das por pessoas de determinadas classes sociais ou regiões, percebendo que 
há preconceito e discriminação em relação a elas.

É claro que existe um padrão culto da língua que é ensinado e deve ser res-
peitado e aplicado. Porém, segundo Alfredina Nery, professora e consultora 
de linguagem, “há uma certa tradição cultural que nega a existência de 
determinadas variedades linguísticas no país, o que acaba por desprezar al-
gumas manifestações linguísticas  por considerá-las deficiências do usuário. 
Assim, cria-se o preconceito linguístico, que nada mais é do que o precon-
ceito social e cultural”.

Desse modo, é importante o brasileiro ter conhecimento sobre os aspectos 
que formam a língua que ele fala, e o quão curiosa, diversa e rica ela é.
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05. Problema 

“Como aproximar a sociedade brasileira e valorizar a língua falada no Brasil?”

Destacar a diversidade linguística do país, mostrando as culturas e fatores 
que influenciaram as suas variantes fonéticas, visando a divulgação e valo-
rização da diversidade e riqueza da língua nacional.

Mostrar a variedade e identidade da fala brasileira, com o objetivo de mini-
mizar preconceitos ligados à fala e aos costumes sociais.
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06. Objetivo 

Serão realizadas pesquisas bibliográficas em materiais que tratam do assun-
to Língua Portuguesa quanto à sua história, formação, estruturação, mudan-
ças ao longo dos anos, atuação e influência na sociedade. 

Também será realizada uma pesquisa de campo, visando conhecer a relação 
das pessoas com a língua falada, suas características e percepções quanto a 
sotaques, expressões lingüísticas, fala formal e informal, e em que sentido o 
modo de falar interfere no cotidiano e na vida das pessoas.



{ 30

07. Hipóteses 
Possíveis soluções ao problema proposto:

Um livro conceitual, que mostra e ilustra os aspectos de formação da •	
Língua Portuguesa falada, suas características de acordo com a região e 
o usuário, e suas mudanças ao longo dos anos.

Uma revista com abordagem diferenciada das já existentes no mercado, •	
sendo um material atrativo, destacando os aspectos que permeiam a 
língua, porém de maneira agradável e acessível. 

Uma ação (em parceria ou não com o Museu da Língua Portuguesa) •	
através de estandes ou exposições, vinhetas e material de divulgação, 
visando divulgar a diversidade lingüística nacional e suas curiosidades 
de maneira divertida e interessante.
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{ 08.1. análise do usuário }
08. Valor Social 

Para identificar algumas características dos usuários foi aplicada uma pesquisa qualitativa 
com prioridade em pessoas entre 17 e 35 anos.

Para coletar as informações de mais importância foram definidos os seguintes objetivos:

Identificar as caracterí•	 sticas individuais dos grupos sociais linguísticos;
Identificar os principais costumes;•	
Identificar as descendências dos entrevistados;•	
Identificar o meio social em que os entrevistados vivem;•	
Identificar os preconceitos de cada gru•	 po;
Identificar os vícios de linguagem;•	
Identificar o comportamento em diferentes ambientes de relacionamento.•	

A pesquisa foi realizada em diferentes locais: na escola de ensino médio e fundamental 
“O Bosque” de Santo André, na Universidade Bandeirante de São Paulo (Campus ABC), 
na Universidade Metodista de São Paulo (SBC), no Departamento Administrativo de uma 
empresa metalúrgica em Diadema (Revoluz Iluminação), e com membros da Igreja Pres-
biteriana de Vila Gerti (SCS).

Abaixo os itens pesquisados:

1. Sexo
2. Faixa etária
3. Qual é a sua cidade natal? Há quanto tempo está em São Paulo? (caso seja de 

outra cidade)
4. Você sabe qual é a sua descendência?
5. Você acha que tem sotaque? Influenciado por quem ou por qual região?
6. Você acha que fala errado? Por quê?
7. Você ia/vai bem nas aulas de português na escola? Gostava das aulas? Por quê?
8. Você utiliza expressões ou gírias no seu dia a dia? Quais?
9. Você já sofreu algum tipo de preconceito por causa de sua forma de falar ou escrever?
10. Você conhece pessoas que falam com sotaque? Acha normal, estranho ou engraçado?
11. Você costuma ler? Que tipo de leitura prefere (romance, policial, arte, história, etc.)?
12. O que você mais gosta em um livro?
13. Escreva uma palavra que, ao seu ver, represente a nossa língua.
14. Qual o seu grau de escolaridade?

Não foi solicitado aos entrevistados que se identificassem a fim de garantir o sigilo das 
opiniões pessoais.

O grau de escolaridade foi coletado na última questão a fim de garantir que não haja 
constrangimentos na realização dos questionamentos da entrevista.

Foram entrevistadas 73 pessoas, sendo 53% homens e 47% mulheres.
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Sendo o público-alvo entre 17 e 35 anos, a pes-
quisa abrangeu os dois extremos estipulados (11 
a 71 anos ou mais), com variação para mais e 
para menos. Contudo, ainda sim, mantendo o 
principal foco, onde 64% dos entrevistados têm 
entre 21 e 30 anos.

45%

Faixa etária 

16% 15% 12% 8% 1%1%

0%

11
 a

os
 2

0 
an

os

21
 a

os
 3

0 
an

os

31
 a

os
 4

0 
an

os

41
 a

os
 5

0 
an

os

51
 a

os
 6

0 
an

os

61
 a

os
 7

0 
an

os

71
 o

u 
m

ai
s

5%

10%

15%

20%

25%
30%

35%

40%

45%

50%

 

0%
28%

Sã
o 

Pa
ul

o 
- 

SP

14%

Sa
nt

o 
A

nd
ré

 -
 S

P

17%

Sã
o 

B
er

na
rd

o 
- 

SP

11%

D
ia

de
m

a 
- 

SP

3%

M
au

á 
- 

SP

17%

Sã
o 

C
ae

ta
no

 d
o 

Su
l -

 S
P

2%

Sa
nt

os
 -

 S
P

2%

La
ra

nj
al

 P
au

lis
ta

 -
 S

P

2%

C
ân

di
do

 M
ot

a 
- 

SP

3%

Pi
co

s 
- 

PI

2%

A
gu

ia
r 

- 
PB

2%

Ita
bu

na
 -

 B
A

2%

Ilh
éu

s 
- 

B
A

2%

G
ra

va
tá

 -
 P

E

2%

Sã
o 

Lo
ur

en
ço

 -
 M

G

2%

V
ar

gi
nh

a 
- 

M
G

2%

V
iç

os
a 

- 
M

G

2%

Sã
o 

Pe
te

sb
ur

go
 -

 R
ús

si
a

3%

M
os

co
u 

- 
R

ús
si

a

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Cidade natal
  

7% 26% 10% 45% 11% 1% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Escolaridade

En
si

no
 fu

nd
am

en
ta

l

En
si

no
 m

éd
io

En
si

no
 m

éd
io

 / 
té

cn
ic

o

En
si

no
 s

up
er

io
r

Pó
s-

G
ra

du
aç

ão

M
es

tr
ad

o

O
ut

ro
s

O grau de escolaridade das pessoas entrevistadas 
ficou principalmente entre o ensino médio e o 
ensino superior.

Dentre as cidades natais dos entrevistados, em 
maior porcentagem está a capital paulista e a re-
gião do ABC, principalmente em decorrência dos 
locais de pesquisa.  Porém, diversas cidades de 
diversos estados aparecem nos resultados, como 
Picos-PI, Aguiar-PB, Itabuna-BA, Ilhéus-BA, Gra-
vatá-PE e Viçosa-MG, onde os entrevistados re-
velam estar em São Paulo à mais de 10 anos e se 
sentirem adaptados.
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Descendências As três principais descendências identificadas 
foram as de Italianos, Portugueses e Indígenas, 
confirmando as pesquisas realizadas na fase de 
fundamentação, onde foi apontado que a maior 
influência no sotaque paulistano (capital) e do in-
terior paulista é de italianos, em que a pronúncia 
é caracterizada por uma entonação estável e com 
consoantes fortes; e indígenas, em que o “R” é 
hora arrastado, hora seco e travado.

Em estatísticas gerais, a maioria dos entrevista-
dos apresenta mais de uma descendência, onde a 
combinação das etnias é das mais variadas.

Além de origens estrangeiras, há as origens de ou-
tras regiões do Brasil, como o Nordeste e estados 
vizinhos como Minas Gerais. Esses apontamentos 
se dão devido a dois fatores principais: ou a in-
formação sobre as verdadeiras origens se perdeu, 
devido à perda de contato com a família, e a pró-
pria falta de conhecimento da história de cada 
pessoa , ou o grau de miscigenação já atingiu um 
nível em que as pessoas já não conseguem mais 
se identificar na arvore genealógica de suas famí-
lias. Esse último item também justifica o percen-
tual de pessoas que não sabem de fato quais são 
suas reais origens.
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 Tem sotaque?
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  A aceitação do sotaque depende do meio social 
que se encontra o individuo.

Não existe pronúncia pura. O que existe, de fato, 
são grupos linguísticos que falam nos mesmos pa-
drões de expressões e pronúncia. Como mostram 
as pesquisas realizadas na fase de fundamenta-
ção, o português vem de um latim vulgar e já foi 
segregado foneticamente em Portugal.

Dentre os entrevistados, a aceitação do sotaque 
se dá diante dos seguintes fatores:

As pessoas que saíram de seu meio social e já es-
tiveram em outras regiões, passam por situações 
onde todos tem uma pronúncia una, menos ela 
mesma. E esse choque cultural geralmente é po-
tencializado pelos comentários dos nativos, que 
consideram que o indivíduo em questão, tem so-
taque, por não se enquadrar na unidade linguística 
daquele local. O mesmo ocorre em caso contrá-
rio: as pessoas que se deslocaram para cá identifi-
caram seus sotaques quando perceberam que não 
se enquadram na unidade linguística local.

Em contrapartida, temos as pessoas que sempre 
conviveram no mesmo meio social. Essas, por 
estarem sempre em contato com uma mesma 
unidade linguística, se consideram sem sotaque, 
mesmo conhecendo pessoas que falam fora de 
seus padrões, sendo essas, consideradas as únicas 
detentoras de sotaque.
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Foi constatado aqui que existe uma ponte extensa 
entre a norma culta e a linguagem coloquial.

As pessoas que responderam que falam errado 
(sim) justificaram-se dizendo que dificilmente se 
segue a norma culta ao falar, ou por falta de co-
nhecimento, ou por falta de leitura, mas que em 
geral se policiam. Ou seja, utilizam a norma culta 
como balizador do certo e do errado.

Já as pessoas que responderam que não, expli-
caram que existem diferentes níveis linguísticos, 
e que não se fala da mesma forma com todas as 
pessoas, além de enfatizarem que todos falam er-
rado de uma certa forma. Assim, acreditam que a 
linguagem coloquial é questão de adequação ao 
ambiente em que se convive.

As informações coletadas nessa pergunta revela-
ram que as pessoas em geral têm orgulho de sua 
língua. 74% afirmaram gostar das aulas de por-
tuguês e disseram ir bem na matéria na escola. 
Claro, com as devidas exceções, já que o por-
tuguês se divide em sub-matérias como gramá-
tica, literatura e redação. Nesse sentido existem 
as preferências pessoais: uns gostam mais de li-
teratura, gostam de ler, outros se identificam com 
redação, citam o teatro como motivação; outros 
ainda se interessam pela vontade de se expressar 
corretamente, conhecer bem sua língua e aplicá-
la da melhor forma. Várias pessoas também co-
mentaram que os professores eram bons, e que 
isso se tornava uma motivação para o estudo do 
português, o que revela que o nível de formação 
dos professores de português no Brasil é, de certa 
forma, satisfatório.

Há os que responderam que iam bem, mas não 
gostavam de redação, ou afirmaram que a gramá-
tica é muito complexa, ou então não gostavam 
das escolas literárias, mas que gostam da língua.

Já os que não iam bem nas aulas ou não gosta-
vam, alegaram que não conseguiam compreen-
der bem as regras, achavam muito complexo e 
tinham dificuldades, ou simplesmente disseram 
que preferiam as matérias exatas.
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A grande maioria dos entrevistados utiliza algum 
tipo de expressão ou gíria no seu dia a dia, ou por 
costume, ou para enfatizar algo. Uma curiosida-
de é que as pessoas que falam gírias têm cons-
ciência disso, mas não conseguem dar muitos 
exemplos, pelo fato de que esse linguajar é tão 
comum em seu cotidiano que acaba se tornando 
imperceptível. Isso mostra que a gíria, apesar de 
mudar muito com o passar do tempo, é uma for-
ma de expressão que se integra radicalmente na 
vida das pessoas a ponto de não ser notada como 
“intrusa” no português.

Algumas gírias citadas pelos entrevistados foram: 

gíria significado Exemplo Local de utilização

“pô”, “pô meu” Indica indignação, serve para 
aumentar a intensidade do que 
se vai falar.

“Pô meu, olha por onde 
anda!”

Utilizado principalmente 
no Sudeste

“cara” Para se referir a alguém, tanto 
para mulheres, quanto para 
homens.

“Ah cara, isso é legal!” Utilizado principalmente 
no Sudeste.

“mano” Para se referir a alguém, na 
maioria das vezes homens. 

“Então mano, você viu 
aquele carro novo que 
saiu?”

Utilizado principalmente 
no Sudeste.

“meu” Para se referir a alguém ou 
chamar a atenção, tanto para 
mulheres, quanto para homens.

“Meu, você não vai acre-
ditar...” 

Utilizado principalmente 
no Sudeste.

“velho”, “véio” Para se referir a alguém ou cha-
mar a atenção.

“Falou véio, até amanhã!” Utilizado principalmente 
no Sudeste.

“truta” Para se referir a alguém ou cha-
mar a atenção.

“Falou truta, até amanhã!” Utilizado principalmente 
no Sudeste.

“fera” Para se referir a alguém ou cha-
mar a atenção.

“Ô fera, olha essa peça 
aqui!”

Utilizado principalmente 
no Sudeste.

“chapa” Para se referir a alguém, na 
maioria das vezes homens.

“Meu chapa, vem cá!” Utilizado principalmente 
no Sudeste.

“tipo”, “tipo 
assim”

Seu uso se tornou tão excessivo 
que virou gíria. O que era para 
exemplificar, agora é comple-
mento de frase.

”A gente pode, tipo, ir 
comer pizza hoje”, “Às 
vezes eu fico, tipo assim, 
sei lá ...”

Utilizado principalmente 
no Sudeste e no Sul.

“ué”, “uai” Expressão utilizada para enfati-
zar dúvida.

“Ué, achei que ia chover 
hoje”, “Uai, não achei 
que você vinha!”

Utilizado principalmen-
te no Sudeste e Centro 
Oeste.

“vazar” Sinônimo vulgar de sair. “É isso ai galera, vou 
vazar!”

Utilizado principalmente 
no Sudeste.

“tá me tirando?” Questiona provocação ou 
insulto.

“O que você disse? Tá me 
tirando!?”

Utilizado principalmente 
no Sudeste.
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“ah vá...” Expressão utilizada para ignorar 
algum comentário.

“Que cabelo é esse seu 
hoje? Ah vá ...”

Utilizado principalmente 
no Sudeste.

“tá ligado” Sinônimo de “entende?”, seu 
uso excessivo já superou seu 
significado inicial.

“Quando cheguei lá na 
facul, tá ligado, tava mó 
trânsito.”

Utilizado principalmente 
no Sudeste.

“de lei” Indica algum costume. “Fazer um happy-hour 
no bar de sexta-feira é de 
lei!”

Utilizado principalmente 
no Sudeste.

“é nois” Indica afirmação ou confirmação. “Vamos jogar um fut 
amanhã!? R: É nois!”

Utilizado principalmente 
no Sudeste.

“puts” Exclama ou indica que há algo 
de errado. 

“Puts! Esqueci meu reló-
gio em casa!”

Utilizado principalmente 
no Sudeste.

“opre” Vem de “ô presença” do interior 
de São Paulo. Indica confirma-
ção, exclamação. 

“Tudo bem? R: Opre, e 
você?”

Utilizado principalmente 
no Sudeste.

“né” Dentre seus usos, é amplamente 
utilizado para concordar com 
algo. 

“Está frio hoje né? R: 
Né!”

Utilizado principalmente 
no Sudeste e Sul.

“vish” Vem de “virgem Maria”, que 
virou “vish Maria” e agora é 
só “vish”, indica espanto ou 
surpresa. 

“Vish, isso está quente!” Utilizado principalmente 
no Sudeste. Há também 
a variação “vish mai-
nha” utilizada no Norte 
e Nordeste com a mesma 
finalidade.

“bagúio”,  
“bagulho” 

Indica algo, algum objeto ou si-
tuação. Ex. “O bagúio tá tenso”, 
“Me dá esse bagulho aqui!” 

“O bagúio tá tenso”, “Me 
dá esse bagulho aqui!” 

Utilizado principalmente 
no Sudeste.

“batata” Expressão antiga para enfatizar 
certeza.

“Peguei o mapa, olhei 
a rua, e batata! Cheguei 
certinho!”

Utilizado principalmente 
no Sudeste.

“suave” Indica estado físico ou de espí-
rito. 

“E aí,  como estão as 
coisas? R: Suave!”

Utilizado principalmente 
no Sudeste.

“jóia” Indica estado físico ou de espí-
rito.

“E aí, como estão as coi-
sas? R: Tudo jóia!”

Utilizado principalmente 
no Sudeste, Sul e Centro 
Oeste.

“belê” Abreviação de beleza. “E aí, tudo belê? R: 
Tudo!” 

Utilizado principalmente 
no Sudeste.

“trincando” Indica intensidade. Ex. “Tomei uma cerveja 
ontem que estava trin-
cando de gelada!”

Utilizado principalmente 
no Sudeste.

“bug” Sinônimo de problema, geral-
mente utilizado no meio da 
informática

“Isso aqui tá com bug!” Utilizado principalmente 
no Sudeste.

“da hora” Indica algo bom. “Esse carro é da hora, 
heim!”

Utilizado principalmente 
no Sudeste.

“preza” Vem de prezado, ou seja, bem 
aceito, variação atual de “da 
hora”.

“Esse carro é preza, 
heim!”

Utilizado principalmente 
no Sudeste.

“massa” O mesmo que “preza” e “da 
hora”.

“Esse carro é massa, 
heim!”

Utilizado principalmente 
no Nordeste e Norte.
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“tu” Utilização do pronome para 
todas as orações.

“Tu viu aquela reporta-
gem?”

Utilizado principalmente 
no Nordeste e Sul.

“foda” No escalão chulo da língua, 
essa gíria indica intensidade, 
positiva ou negativa.

“Esse carro é foda, 
heim!”, “Esse projeto vai 
ser foda de fazer!” 

Utilizado principalmente 
no Sudeste e Nordeste.

“embaçado” Indica dificuldade. “Esse projeto vai ser em-
baçado de fazer!”

Utilizado principalmente 
no Sudeste.

“caraca”,  
“caramba” 

Indica intensidade ou surpresa. “Caraca, que frio!”, 
“Hoje tá frio pra caram-
ba!”

Utilizado principalmente 
no Sudeste e Nordeste.

“aff...” Vem de “Ave Maria”, que antes 
indicava surpresa, agora indica 
reprovação. 

“Aff... que estúpido!” Utilizado principalmente 
no Sudeste.

“Ôxi” Simplificação e “Ô gente”, que 
virou “Oxente” e agora é “Ôxi”, 
utilizado como exclamação.

“Ôxi!  O que está escrito 
aqui?”

Utilizado principalmente 
no Norte e Nordeste.

“trem” Indica algo, inúmeras coisas. “Esse trem ai é bom?” Utilizado principalmente 
no Sudeste.

“falou”, “falou” Indica despedida, sinônimo de 
tchau. 

“Falou cara, até ama-
nhã!”

Utilizado principalmente 
no Sudeste.

“se liga” Sinônimo de “preste atenção”. Ex. “Se liga, isso não vai 
dar certo!”

Utilizado principalmente 
no Sudeste.

“pode crer”, 
“pode crê” 

Indica afirmação, como se fosse 
“é verdade”.

“Pode crer, amanhã tem 
prova!”

Utilizado principalmente 
no Sudeste.

Dentre as pessoas que alegaram não usar gírias,  o motivo dado é porque geralmente não 
gostam, não acham adequado, ou não tiveram uma criação que tivesse contato com esses  
tipos de expressões.

Foi identificado aqui que o preconceito ocorre 
devido aos mesmos apontamentos constatados no 
questionamento sobre o sotaque. As pessoas em 
meios sociais que utilizam uma unidade linguís-
tica diferente sofrem algum tipo de preconceito, 
seja na escola, em entrevistas de emprego, no 
próprio emprego ou em locais públicos. As prin-
cipais formas de preconceito são a discriminação 
e segregação do individuo pelo seu sotaque dife-
rente e o próprio desrespeito. Existe preconceito, 
inclusive, em grupos do mesmo Estado, como em 
São Paulo, por exemplo, entre as pessoas da re-
gião metropolitana e os interioranos.

Algumas pessoas que mudaram de meio social 
e convivem há muito tempo nesse novo meio 
acabam perdendo seu sotaque e adquirindo a 
unidade linguística local. Porém, isso raramente 
acontece, e só ocorre com pessoas que mudam 
de meio social quando crianças.
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Nem todos assumem ter sotaque, mas todos co-
nhecem alguém que tem.

Essa é uma questão chave que revela o porquê 
dos estranhamentos entre os grupos linguísticos.

Dentre os citados como mais engraçados e dife-
rentes, estão o sotaque nordestino, o mineiro e o 
gaúcho. Mas essas informações se dão pelo fato 
de que a pesquisa foi realizada em São Paulo. Um 
dos entrevistados afirma que, em uma viagem ao 
Ceará, havia a possibilidade de se instalar na ci-
dade e conseguir um emprego. Na entrevista, foi 
questionado sobre ser paulista e querer um empre-
go no Ceará, além se ser involuntariamente segre-
gado por ser a única pessoa com sotaque diferente. 
Também houve outros relatos no mesmo sentido. 
Ou seja, o estranhamento independe da região. 
Os grupos se identificam e ocorre a reação.

As classes sociais e educacionais também in-
fluenciam nesse momento de assimilação de so-
taque. As pessoas mais instruídas compreendem 
perfeitamente a diversidade e entendem que isso 
é uma característica brasileira e deve ser respei-
tada. Porém, quanto menor o grau de instrução, 
menor o respeito às diferenças.

79% das pessoas lêem algo, seja livros, jornais, 
revistas ou notícias na internet.

Dentre os ti+++pos de livros mais citados estão 
os de auto-ajuda, suspense e livros técnicos rela-
cionados à profissão.

Já os que responderam que não lêem, alegam fal-
ta de hábito ou falta de tempo.

Foi analisado que grande parte das pessoas dá valor à história, ao enredo e como é de-
corrido o livro. Alguns responderam que a história do livro tem que ter uma moral, uma 
idéia por traz.

Foi comentado também sobre ilustrações e imagens, sendo essas, itens complementares 
ao conteúdo.

Foi constatado também que um bom título e o índice ajudam na escolha do livro.

Esses apontamentos mostram que um conjunto de fatores deve ser levado em conside-
ração: o enredo deve trazer um contexto atraente, e as imagens e ilustrações devem ser 
realmente importantes e coerentes com o assunto, a fim de criar um universo dentro do 
ambiente do livro.

O que você mais gosta em um livro?
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Escolha no campo sentimental

Aqui as pessoas escrevem o que elas sentem o que é a língua em suas vidas. 
saudade, tudo, vida, sabedoria, independência, caminho, amor, esperança, riqueza, 
grandeza, alegria, beleza, dignidade.

Escolha no campo analítico

Aqui as pessoas descrevem o que é a língua. 
difícil, cultura, diversidade, mistura, carnaval, desvalorizada, complexa, extraordinária, 
prático, completo, conhecimento, vício, regionalidade, pesquisa, mutante, complicado, 
ótima, complexidade, gírias, história, comunicação, dificuldade, integração, interativida-
de, curiosidade.

Escolha no campo literal

Aqui as pessoas associam a língua a algo. 
Brasil, paralelepípedo, regras, sotaque, folclore, futebol, indígena, gramática, Cabral, índio.

Nuvem de palavras dos entrevistados 

Brasil saudade tudo paralelepípedo difícil cultura  
diversidade mistura regras carnaval sotaque desvalorizada vida 
sabedoria folclore futebol complexa extraordinária independência 

indígena pratico completo caminho amor conhecimento vicio 
esperança regionalidade pesquisa mutante complicado ótima  

complexidade gramática Cabral gírias riqueza história grandeza  
alegria beleza índio comunicação dificuldade integração 

 interatividade curiosidade dignidade

Dentre as palavras consideradas pelos entrevistados boas representantes da língua por-
tuguesa, algumas se repetiram, sendo vida citada 8 vezes, regionalidade citada 6 vezes, 
cultura e diversidade citadas 3 vezes, e Brasil, saudade, sabedoria, complexa, curiosida-
de, beleza e integração, citadas 2 vezes.

Pode-se dividir a relação de escolha das palavras em 3 frentes:
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{ 08.2. análise da tarefa }

1. Primeiramente, o usuário procura 
o livro desejado nas estantes ou pra-
teleiras. Para tal, ele analisa as lom-
badas dos livros, identificando cores 
e lendo nomes e assuntos.

2. O usuário deve analisar aten-
ciosamente, procurando pelo livro  
desejado. 

3. Ao visualizar um livro que lhe in-
teresse, o usuário o puxa da estante 
com uma das mãos. Se for necessá-
rio, ele pode apoiar ou segurar os 
livros ao lado do escolhido com a 
outra mão.

Essa é uma ação crítica para o usu-
ário. Se ele já conhece o livro de-
sejado, irá procurá-lo pela cor e/
ou pela tipografia da lombada.

Se ele não conhece o livro, terá que 
procurar com atenção redobrada, 
o que pode levar mais tempo.

Dependendo da cor da lombada e 
de tipografia, o livro não é visível 
suficiente para se destacar entre 
os demais.

Nesse momento, é possível visuali-
zar e ler as lombadas mais de perto. 
Mas o usuário necessita ler os di-
zeres das lombadas com atenção, 
procurando minuciosamente.   

Para esta ação, geralmente o usu-
ário não encontra problemas, ex-
cetuando-se caso o livro for muito 
pesado.
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4. Com o livro em mãos, o usuário 
analisa primeiramente a capa, verifi-
cando o teor e assunto do livro. 

5. Se o usuário ainda não conhece o 
livro, geralmente ele o abre e folheia 
suas páginas, analisando-o. Caso o 
usuário já conheça o livro, ele não 
o folheia.

6. Se o livro for do interesse do usu-
ário, este pode se dirigir ao balcão 
de empréstimo (se estiver em uma 
biblioteca), ou a um banco, sofá, ca-
deira ou ainda apoiar-se sobre uma 
mesa, a fim de ler e observar com 
mais cuidado o objeto.

Aqui, o aspecto visual da capa da 
obra deve despertar a atenção do 
usuário, fazendo com que ele se 
interesse pela leitura.

Se por ventura o usuário já conhe-
cer o livro, a capa deve ser um re-
ferencial de lembrança, de modo 
que o usuário tenha certeza que 
pegou o livro desejado.

Neste momento, o usuário tem um 
breve contato com o assunto e o 
teor da obra, percebendo se ela pos-
sui características mais sérias, diver-
tidas, tradicionais, modernas, etc.

A temática abordada e o público-
alvo é que vão ditar se o livro deve 
seguir este ou aquele parâmetro.

Geralmente o usuário caminha 
com o livro em baixo do braço. Se 
este for muito pesado, pode utili-
zar as duas mãos. 
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7. Para iniciar sua leitura, o usuá-
rio pode se sentar e segurar o livro 
com as mãos. Ele usa uma mão sob 
o livro, para sustentá-lo, enquanto 
folheia com a outra.

8. Se o objeto for muito pesado, ele 
o apóia em suas pernas. Neste caso, 
o usuário pode ou não manter uma 
das mãos sob o livro, enquanto fo-
lheia com a outra.

9. Se o usuário se dirigir a uma mesa, 
o livro ficará depositado sobre esta. 
Assim, o usuário também pode ou 
não manter uma das mãos sob o li-
vro, folheando com a outra.

Aqui o usuário pode optar por sus-
tentar o livro com as mãos. No en-
tanto, dependendo do tamanho, 
peso do objeto e tempo de leitura, 
o usuário pode variar de posição.

Como no item anterior, o usuário 
define o melhor posicionamento, 
que pode variar com o tempo.

Nesta posição, o usuário não 
apóia o peso sobre suas pernas, 
tendo-as livres. Se o livro for mui-
to pesado, essa é a posição mais 
confortável para leitura. 
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10. Se por ventura o usuário quiser 
transportar o livro para outro am-
biente, ele o faz segurando junto ao 
corpo com uma das mãos (confor-
me analisado no item 5).

O livro ainda pode ser guardado em 
uma mochila ou bolsa, sendo alojado 
junto com outros objetos pessoais.

11. Após a leitura, ou se por acaso o 
livro não for escolhido para ser lido, 
o usuário deve devolvê-lo à estante 
ou prateleira. Para tal, ele deve pro-
curar um espaço vazio entre os de-
mais livros, para acomodar o livro 
em mãos. Para essa tarefa, o usuário 
deve alojar o livro entre os demais, 
utilizando ambas as mãos.

Essa etapa é crítica ao usuário. 
Na maioria das vezes a mochila 
ou bolsa já possui outros perten-
ces guardados. Isso faz com que 
o usuário tenha que acomodar o 
livro juntamente com os demais 
objetos, tarefa essa que pode ser 
um tanto difícil, além de, algumas 
vezes, amassar e danificar o livro

Nessa etapa, o usuário encontra 
outra ação crítica. Ele deve lite-
ralmente “abrir um espaço” entre 
os demais livros para acomodar o 
livro que estava com ele. Essa tare-
fa não é tão prática quanto retirar 
o livro da prateleira. Alem disso, 
essa ação, se não feita com cuida-
do, pode vir a amassar as páginas 
e capas do livro.

Ao término da análise, concluiu-se 
que o problema não está em folhear 
e ler um livro comum, mas sim nas 
ações de armazenamento da obra.  
É preciso que a obra tenha destaque 
perante os demais livros na prate-
leira, e seja prática no transporte e 
no momento ser guardada, seja em 
uma mochila, bolsa e até mesmo na 
própria prateleira. 

Aos olhos de pessoas mais desaten-
tas, essas ações levantadas como 
“críticas” podem ser banais e su-
pérfluas. Porém, é preciso levar em 
conta que nem todos os usuários vão 
possuir a mesma disponibilidade de 
tempo e condições de exercer todas 
as atividades com calma e atenção. 
Se essas condições de boa conserva-
ção do objeto não forem observadas, 
com o passar dos anos um mesmo 
exemplar pode se tornar gasto, amas-
sado ou impróprio para leitura.
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{ 08.3. análise simbólica}

“O público alvo, que é o consumidor que sempre ou esporadicamente compra livros e os utiliza para 
leitura pessoal, apoio escolar ou complemento profissional, é um público que tem um interesse cada 
vez maior por livros sobre língua portuguesa” afirma Eduardo Calbucci, mestre e doutor em Linguística 
pela FFLCH-USP (Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo) e 
curador da exposição MENAS do Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo.

Segundo Calbucci, os livros de linguística podem ajudar na formação de cidadãos mais conscientes 
com relação às diversidades e diferentes usos da língua, ou então que sejam utilizados livros de gramá-
tica que fujam das relações entre certo e errado, contribuindo para a formação de falantes mais críticos 
e capazes de refletir sobre os fenômenos linguísticos de modo menos automatizado.

As expectativas dos consumidores variam de acordo com o grau de instrução. Segundo o Professor do 
Ensino Médio José Ruy Pedroso, em se tratando de Ensino Médio na escola pública, a maioria dos alunos 
considera a matéria chata, revelando uma identificação apenas com as normas gramaticais. Porém quan-
do formam conhecimento sobre os tópicos em que mais se identificam, como a literatura por exemplo, 
começam a demonstrar interesse.

Já Calbucci explica que, no meio acadêmico, os trabalhos de Sociolinguistica e Gramática funcional, 
com mais pesquisa de corpus e menos “achismos”, são plenamente aceitos.

O que se espera de um livro de cultura e linguística depende do nível de interesse no assunto. Em se tra-
tando de um público que identifica as variações, conhece informalmente a linguística, mas desconhece 
o seu nível científico, as expectativas giram em torno de um material que abrace a cultura de uma forma 
unicamente popular e talvez menosprezada.

O valor simbólico na linguística

A semiótica da leitura visual
A leitura é um processo de identificação, inter-
pretação e assimilação de qualquer manifestação 
visual, seja ela um texto, uma imagem, um dese-
nho, um grafismo ou qualquer elemento que seja 
passível de leitura.

O sistema de leitura só não é superior à fala, como 
descreve o livro “Retratos da leitura no Brasil” do 
Instituto Pró-Livro:

“Leitura tem sempre a ver com simbólico, por-
que como diz Edward Sapir, citado por Martins: 
“A história da escrita é, em essência, uma longa 
tentativa para desenvolver um simbolismo inde-
pendente com base na representação gráfica, se-
guida da lenta e amargurada constatação que a 

linguagem falada é de um simbolis-
mo mais poderoso do que qualquer 
espécie de gráfico.” Ou seja: em 
matéria de comunicação entre seres 
humanos a fala ainda é soberana.”.

Segundo João Gomes Filho, no livro 
“Gestalt do Objeto”, podemos con-
siderar o sistema de leitura visual 
da forma dividido em dois passos: 
Leitura visual do objeto pelas leis da 
Gestalt e Leitura visual do Objeto 
pelas categorias conceituais.
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Nos modelos de “Gestalt do Objeto” foi realizada uma análise semiótica de leitura visual da 
capa e do miolo (páginas 108 e 109) do livro A Casa da Mãe Joana 2, de Reinaldo Pimenta, 
Editora Campus. O livro aborda a origem curiosa de palavras e expressões cotidianas.

 

Leitura Visual da forma do Objeto – 
Leis da Gestalt

Temos a divisão entre capa, lombada e  
contracapa.

A composição gráfica se segrega 
respectivamente em: 

Informações iniciais, localizadas na parte su-•	
perior (na capa: o logo da Elsevier - empresa 
que trabalha em parceria com a editora - o 
nome do autor e a informação de que o pri-
meiro volume do livro teve mais de 100 mil 
exemplares vendidos; na lombada: a marca 
Elsevier; na contracapa: elementos que fa-
zem parte da ilustração;

Os fundos ilustrados e com cores chamativas •	
(tanto na capa, na lombada e na contracapa); 
Percebe-se que representam janelas de um 
edifício, onde se encontram diversas letras.

Na capa: na parte superior central, dentro •	
de um box, lê-se o título e uma breve des-
crição da obra logo abaixo; na lombada: o 
título centralizado; na contracapa: a sinopse 
da obra;

Na capa: fundos ilustrados; na lombada: o •	
sobrenome do autor – Pimenta (obs.: dado 
encoberto na foto pela etiqueta); na contra-
capa:  elementos da ilustração e fundo.

Na capa: o logo da editora Cam-•	
pus, na parte inferior esquerda; 
na lombada: o logo da editora; 
na contracapa: o logo da El-
sevier, da editora e os dizeres 
“Uma empresa Elsevier – www.
campus.com.br”.

Leitura Visual da forma 
do Objeto – Categorias 
conceituais

A composição possui boa organiza-
ção, dividindo seus elementos em 
hierarquias visuais.

A idéia foi transmitir um conceito 
divertido à temática do livro. As-
sim, procurou-se fazer referência ao 
nome da obra (Casa da Mãe Joana), 
com um prédio com janelas, sendo 
que as letras que compõem a organi-
zação estrutural da obra (as palavras 
são apresentadas em ordem alfabé-
tica no livro) são os moradores. O 
conceito de um tema descontraído 
também se expressa nas cores vivas 
e chamativas e no estilo tipográfico 
um tanto despojado.
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Analisando o interior das páginas do livro, 
percebemos que mantém uma estrutura visual 
determinada.

Inicialmente o espelho, que se divide em duas 
páginas.

A composição gráfica se segrega 
respectivamente em: 

•	Capitular	localizada	na	parte	esquerda	
superior;

•	Identificação	da	ilustração,	localizada	no	
centro da página;

•	Palavras	em	versalete	e	tamanho	maior,	tendo	
maior destaque;

•	Blocos	de	texto	com	parágrafo.

•	Número	da	página	e	nome	do	livro,	
centralizados na página;

•	Já	na	página	à	direita,	continuação	do	bloco	
de texto;

•	Novamente	palavras	em	versalete,	tendo	maior	
destaque;

•	Blocos	de	texto	com	parágrafo;

•	Nota	de	rodapé;

•	Número	da	página	e	capitular	inserida	dentro	
de uma elipse.

Leitura Visual da forma do Objeto – 
Leis da Gestalt

Leitura Visual da forma 
do Objeto – Categorias 
conceituais

A composição possui formatação 
tradicional, fazendo uso de textos 
em colunas largas. A tipografia 
possui serifa. O uso de fundo 
branco e poucas ilustrações 
(somente em preto e branco) não 
transmitem a idéia de um assunto 
tão despojado e divertido, tal qual a 
capa da obra anuncia. 
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Leitura Visual da forma do Objeto – 
Leis da Gestalt

Seguindo o mesmo padrão de análise, baseado nos modelos do livro “Gestalt do Objeto”,  
foi realizada uma análise semiótica de leitura visual da revista Sorria da Editora MOL , 
Edição 13 de abril e maio de 2010, seção comer, página 50.

A segregação do espelho se divide em diversas 
unidades formais:

Inicialmente o espelho, que se divide em duas 
páginas.

Depois, a composição gráfica se segrega 
respectivamente em: 

A retranca juntamente com numeração de •	
página e a frase na parte superior esquerda;

O fundo fotográfico em toda página;•	

O título na parte superior central;•	

O Box da linha fina alinhado em baixo do •	
título deslocado à direita;

Os créditos na parte inferior esquerda;•	

O selo na parte superior esquerda da página •	
direita;

A caixa branca de texto na página esquerda.•	

Posteriormente o fundo fotográfico se segrega em:

A textura de linhas coloridas no fundo;•	

O prato com sete doces em unidades •	
circulares semelhantes;

O doce na parte superior •	
esquerda da página;

Os dois doces na parte inferior •	
central do espelho;

O doce na parte superior •	
direita da página.

Seguindo a leitura, tem-se a 
segregação dos elementos na caixa 
branca de texto, que se divide em 
três colunas:

A primeira é uma unidade de •	
texto;

A segunda é dividida em mais •	
seis blocos de texto e três 
subtítulos;

A terceira é dividida em sete •	
blocos de texto mais três 
subtítulos.

Os doces acompanham o conceito 
de semelhança formal devido as suas 
formas circulares. A textura do fundo 
tem boa continuidade e o prato com 
os sete doces garante alta pregnância 
das formas, passando rapidamente 
a mensagem de que a matéria falará 
de “docinhos de festa”.
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Leitura Visual da forma do Objeto – 
Categorias conceituais

A composição possui boa harmonia formal, di-
vidindo os pesos entre as páginas. Na página 
esquerda há a informação visual e o título, e na 
página direita o conteúdo.

A harmonia é desequilibrada em alguns momen-
tos pelos quatro doces espalhados pela página. 
Porém, é criada uma dinâmica positiva na com-
posição.

As sombras no prato e nos doces dão característi-
cas de profundidade à imagem, causando a sen-
sação de tridimensionalidade.

O selo e o doce na parte superior da página di-
reita estão causando o efeito de sobreposição 

perante a textura e a caixa de texto, 
respectivamente.

As cores da textura geram um mo-
vimento uniforme e criam um ritmo 
agradável e suave.

As cores dos doces geram um con-
traste forte na página chamando a 
atenção dos olhares do leitor. Há 
um contraste também entre os pa-
péis que embrulham os doces e os 
próprios doces.

Mesmo obtendo inúmeras unidades, 
a composição tem um caráter de 
simplicidade pela sua organização 
e dinâmica.

Conclusão da Análise

Se compararmos os dois objetos estudados, podemos concluir que possuem estruturas e 
objetivos diferentes. A reportagem da revista faz uso de uma linguagem visual que atrai 
o leitor desde a primeira observação, fazendo com que este identifique o assunto e re-
solva ou não lê-lo com atenção. Já o livro, embora possua uma capa bem trabalhada e 
impactante, possui uma estrutura visual interna tradicional e não muito atraente. Ainda 
que trabalhe com pequenos textos explicativos e linguagem prazerosa, não há um traba-
lho visual mais elaborado em suas páginas, sendo que somente o leitor que realmente se 
interessar pelo assunto irá folheá-lo e iniciar a leitura. 
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{ 08.4. análise de impacto social }

As opiniões sobre o estudo da língua portuguesa e os livros que tratam des-
se assunto são diversas. Muitos acham que são literaturas interessantes e 
estimulantes. Outros definem que são metódicos e cansativos, tornando o 
assunto extremamente chato e cheio de regras.

Os livros fazem uso de uma gramática culta e alguns também destacam 
aspectos da linguagem popular por meio de reportagens de jornal, músicas 
e textos em linguagem informal. Porém, essas literaturas, em geral, não des-
pertam o interesse pleno em todos os usuários. 

Segundo o professor, jornalista e doutor em linguística Eduardo Calbucci, 
toda obra que aborda a questão da variação lingüística deveria abordar a 
linguagem culta e também destacar o reconhecimento das diversas variantes 
do português brasileiro. 

A liberdade de expressão lingüística, ou seja, o uso de expressões populares 
e gírias é considerado benéfico, pois valoriza a cultura popular. Contudo, es-
sas expressões devem ser utilizada em determinados momentos e situações.

Segundo o Professor Calbucci, os livros de gramática deveriam fugir da sim-
ples apresentação de “certo e errado”, contribuindo mais efetivamente na 
formação de cidadãos mais capazes de refletir sobre as variantes e fenôme-
nos lingüísticos. 

Para a professora do Ensino Médio Dagmar Machado, o ideal seria que li-
vros de lingüística se unissem a temas de história e geografia, de maneira 
que as pessoas conhecessem de fato as diferenças regionais, climáticas, há-
bitos e influências de outros povos. Dessa forma, seria possível instruir e 
formar pessoas mais conscientes com relação às diversidades e diferenças 
que envolvem e formam a língua portuguesa.

Marcos Bagno, autor do livro Preconceito Lingüístico – o que é, como se 
faz – defende uma educação lingüística voltada para a inclusão social, en-
volvendo o reconhecimento e valorização da diversidade cultural brasilei-
ra. Segundo ele, o preconceito lingüístico, ou seja a discriminação de uma 
pessoa em decorrência da sua maneira de falar ou escrever, está ligado à 
confusão que se criou ao longo dos anos entre língua e gramática normativa. 
Bagno ainda completa que essa confusão precisa ser desfeita urgentemente. 
O padrão culto tem seus valores e méritos, no entanto não pode ser aplicado 
de maneira autoritária sobre toda a língua. E é essa aplicação autoritária, 
intolerante e repressiva que está na mente das pessoas é que gera o precon-
ceito linguístico. 
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{ 09.1. análise de mercado}
09. Valor Competitivo

As estatísticas a seguir foram selecionadas do livro “Retratos da Leitura no Brasil” do Instituto Pró-Livro 
de 2008, onde foram entrevistadas 5012 pessoas de 311 municípios.

Principais formas de acesso ao livro no Brasil (por classe social)

Classe A Classe B Classe C Classe D Classe E

Comprados 73% 65% 48% 32% 27%

Fotocopiados/xerocados 5% 8% 8% 5% 2%

Presenteados 30% 30% 21% 24% 25%

Emprestados por bibliotecas e 
escolas

24% 31% 37% 33% 22%

Emprestados por particulares 35% 47% 46% 44% 49%

Dsitribuidos pelo governo e/ou pelas 
escolas

3% 11% 15% 29% 40%

Da internet 10% 13% 9% 3% 3%

Não costuma ler livros 5% 6% 5% 4% 0%

Fonte: Pesquisa Retratos da leitura no Brasil

Nota-se aqui que a maior forma de acesso aos livros ainda é a compra e o empréstimo 
tanto de particulares quanto de bibliotecas, e em alguns momentos as ações de distribui-
ção gratuita do governo atinge níveis regulares nas classes D e E.

O que os leitores mais apreciam ler
Intensidade da leitura por tipo de suporte

Fonte: Pesquisa Retratos da leitura no Brasil

84%   (80,3 milhões)Livros

66%   (62,7 milhões)Revistas

55%   (52,2 milhões)Jornais

Lê muito Lê um pouco

27%   (25,8 milhões)
Textos na 

Internet

3%
Nenhum/

Não informou

A pesquisa mostra que os livros são o principal meio de leitura do brasileiro.
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Queda no faturamento real das editoras no Brasil

Ano Faturamento  
(R$ correntes)

Faturamento 
(R$ de 2006)

1998 2.083.338.907 4.786.299.114,41

1999 1.817.826.339 3.751.647.244,63

2000 2.060.386.759 3.737.523.097,87

2001 2.267.000.000 3.726.240.038,59

2002 2.181.000.000 3.158.363.374,45

2003 2.363.580.000 2.787.324.194,29

2004 2.477.031.850 2.670.078.374,86

2005 2.572.534.074 2.616.911.909,79

2006 2.880.450.427 2.880.450.427,00

“Pesquisa CBL/SNEL da Produção editorial atualizada para 
valores de 2006 pela variação do PIB.”

Compradores de livros no Brasil
(Comprou pelo menos 1 livro no ano)

Fonte: Pesquisa Retratos da leitura no Brasil (mais de uma opção).

24% satsiveR

21% sorviL

Livros indicados 
pela escola 9%15,2 milhões

36,3 milhões

41,3 milhões

Textos de 
trabalho 2%3,4

Porém, a compra de livros ainda é superada pelas revistas, possivelmente pelo seu alto 
giro semanal, quinzenal e mensal.

Esse quadro trata-se de uma compa-
ração feita entre a situação monetá-
ria em 2006 e os anos anteriores.

Como se vê pelo quadro, o fatura-
mento em moeda corrente de 2006 
em relação aos faturamento dos 
anos anteriores é maior, porém o 
faturamento permanece estável se 
comparado ano a ano.
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Participação nos canis de venda (por porte de município entre os compradores)

Até 10.000 
hab.

de 10.001 a 
50.000 hab.

de 50.001 a 
100.000 hab.

de 100.001 a 
500.000 hab.

Mais de 
500.000 hab.

Livrarias 32% 33% 38% 33% 36%

Feiras de livro 11% 6% 9% 9% 10%

Sebos (Loja de livros usados) 3% 4% 5% 11% 11%

Supermercados/
Hipermercados

1% 4% 3% 5% 5%

Lojas de departamentos 1% 2% 3% 2% 2%

Na rua 
(vendedores ambulantes)

7% 8% 5% 3% 3%

Bancas de jornal e revista 15% 22% 20% 18% 18%

Na internet 4% 4% 6% 3% 4%

Na escola 6% 5% 2% 4% 3%

Igrejas e outros espaços 
religiosos

10% 7% 5% 7% 6%

Em casa ou no local de tra-
balho (porta a porta)

7% 3% 3% 1% 1%

Outros locais 4% 2% 1% 1% 1%

Fonte: Pesquisa Retratos da leitura no Brasil

Os principais pontos de venda indicados pela pesquisa são as livrarias e as bancas de jornal, 
seguidos pelas igrejas e outros espaços religiosos como a Paullus Livraria, por exemplo.
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Gêneros mais lidos pelos leitores*

% Leitores Frequentemente Ocasionalmente

Bíblia 45% 43.292.356 63% 37%

Livros didáticos 34% 32.443.459 70% 30%

Romance 32% 30.492.362 47% 53%

Literatura infantil 31% 29.798.764 53% 47%

Poesia 28% 26.323.104 42% 58%

História em quadrinhos 27% 25.734.633 49% 51%

Livros religiosos 27% 25.677.236 65% 35%

História, política e ciências sociais 23% 21.714.072 52% 48%

Contos 20% 18.881.332 46% 54%

Enciclopédias e dicionários 17% 16.239.778 47% 53%

Literatura juvenil 15% 14.745.269 43% 57%

Biografias 14% 13.529.429 38% 62%

Autoajuda 13% 12.545.588 48% 52%

Cozinha/ artesanato/  
assuntos práticos

12% 11.872.438 42% 58%

Livros técnicos 12% 11.294.341 51% 49%

Artes 10% 9.968.993 39% 61%

Ensaios, Ciências e Humanidades 7% 6.537.002 51% 49%

Esoterismo (ocultismo) 4% 3.709.721 43% 57%

Outros 3% 2.670.655 - -

Nenhum destes 3% 2.620.242 - -

Fonte: Pesquisa Retratos da leitura no Brasil 
*Resposta estimulada em que o leitor podia escolher mais de uma opção

Pode-se analisar aqui um panorama de leitura do brasileiro, onde a Bíblia lidera as pes-
quisas, seguida pelos livros Didáticos, de Romance e Literatura Infantil.
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Principais Editoras no mercado de 
livros de linguística

Edições Loyola

Publica conteúdos que expressam real interesse e qualidade para a forma-
ção das pastorais da Igreja Católica e para o enriquecimento cultural e espi-
ritual dos leitores, desde o leitor mais intelectualizado até o mais simples e 
popular, sendo fonte de inspiração para ambos.

Com mais de 3.500 títulos em catálogo e mais de 5.200 publicações, a 
Edições Loyola figura entre as maiores editoras do Brasil, com publicações 
como “Preconceito linguistico” e “Dramática da língua portuguesa” ambos 
de Marcos Bagno.

Editora Campus – Elsevier

A Elsevier Brasil publica cerca de mais de 300 novos títulos por ano e man-
tém um acervo de aproximadamente 3 mil títulos entre novas edições e 
reimpressões, além de possuir um portfólio segmentado que inclui obras 
nas áreas de Saúde, Concursos, Educação & Referência, Jurídico, Negócios 
e Universitários.

A divisão de Ciência e Tecnologia Campus é a vanguarda da produção cien-
tífica, acadêmica e técnica mundial em Negócios, Universitários, e Educa-
ção & Referência.

Editora Prumo

Fundada em 2008 por Paulo Rocco, responsável pela bem-sucedida edito-
ra Rocco, a Prumo funciona com equipe própria e independente. A linha 
editorial é bem diversificada, inclui títulos nas áreas de ficção, não-ficção e 
infanto-juvenil. A Editora Prumo também desenvolve projetos especiais para 
a iniciativa privada.

Editora Novo Século

Consolidada no mercado editorial brasileiro através da publicação de obras 
de ficção e não-ficção, tanto de autores nacionais quanto estrangeiros. Pu-
blica títulos de grandes nomes da literatura mundial como: Rainer Maria 
Rilke, James Baldwin, Carson McCullers e Virginia Woolf, além de autores 
nacionais de grande projeção e outras obras de qualidade primorosa. Na 
linha de negócios, autores renomados internacionalmente e altamente re-
conhecidos figuram no catálogo da editora, fomentando o aprimoramento 
dos mais variados profissionais. A Novo Século apresenta em seu acervo 
obras de romance, terror, fantasia e aventura, como também livros que fo-
ram adaptados para grandes produções do cinema. Dentre suas principais 
publicações está o livro “De onde vêm as palavras” de Deonísio da Silva.
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O mercado de línguistica

O mercado de linguística abrange o território nacional, abordando sempre as regionali-
dades e variações da língua e da cultura popular.

Os principais pontos de venda desses livros são as grandes livrarias como Cultura, FNAC, 
Saraiva e Nobel, mas ainda sim a seção dedicada a esses livros é singela se comparada às 
seções de artes, por exemplo, ocupando apenas uma ou duas colunas de prateleiras.

Livraria FNAC Livraria Cultura

A divulgação dos livros de linguística é quase imperceptível. Existe uma grande valoriza-
ção para livros de aspectos culturais do Brasil, mas não especialmente sobre a língua.
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Capa

Nome livro

A casa da mãe Joana A casa da mãe Joana 2 Nossa Língua Curiosa - 
Uma Dica do Professor 
Pasquale Para Cada Dia 
do Ano

Autor Reinaldo Pimenta Reinaldo Pimenta Pasquale Cipro Neto

Editora Campus Campus Publifolha

Edição e ano de publicação 1ª edição, 2002 1ª edição, 2003 3ª. edição, 2006

Nº págs 264 280 248

Acabamento Brochura Brochura Brochura, Offset 90g/m²,  
1 x 1 cor

Formato    (larg x alt) 16x23 cm 16x23 cm 13,5 cm x 16,5 cm

Peso 400g 400g 265g

Assuntos abordados

Origens curiosas de palavras, 
frases e marcas. Tem como 
objetivo de divertir, entreter e 
informar.

Apresenta etimologias com 
base em estudo de artigos e 
obras de especialistas.

O critério da seleção das 
palavras foi a etimologia-
surpresa. Não há nada de 
surpreendente na origem 
das palavras cavalo (do latim 
caballu) e chuva (do latim 
pluvia). Mas, se alguém 
disser “Pode tirar o cavalo 
da chuva!”, eis um caso de 
etimologia-surpresa.

Continuação que traz novas 
histórias curiosas, surpre-
endentes e divertidas sobre 
o nascimento de palavras, 
frases e marcas.

Mantém o estilo de apresen-
tação encontrado no volume 
1, ou seja, divertir infor-
mando e com etimologias 
resultantes na pesquisa de 
obras de especialistas.

O livro usa o calendário 
como elo entre os dias 
do ano e temas da língua 
portuguesa. 

A partir de comemorações 
diárias, a obra apresenta 
dicas importantes sobre 
questões gramaticais e 
curiosidades da nossa lín-
gua. São 365 datas onde o 
leitor adquire informação e 
conhecimento de maneira 
fácil e prática.

Características

Aspecto de dicioná-•	
rio - apresentação das 
palavras em ordem 
alfabética.

Trata de expressões •	
como: “Por que uma 
pessoa é cheia de nove 
horas?”; “Por que o 
doce brigadeiro ficou 
com esse nome?” “Que 
quer dizer OMO?”.

Linguagem simples e •	
divertida. Narrativa leve 
e bem-humorada.

Ao final do livro, há •	
um índice analítico que 
abrange as duas obras.

Apresenta expressões •	
como: “Por que quem 
dirige mal é barbei-
ro?”, “Por que o Rio de 
Janeiro não é um rio?”, 
“Por que o último colo-
cado é o lanterninha?

Mantêm a linguagem •	
simples e divertida 
apresentada no primei-
ro volume

Aborda textos como •	
por  exemplo “em 7 
de janeiro comemora-
se o dia de Sócrates”, 
“De onde vem a 
palavra ‘filosofia’?”,  
“Qual é o pretérito do 
verbo crer?”.   

O livro foi editado •	
antes de 2009 e seu 
texto não está atuali-
zado de acordo com 
as regras do novo 
acordo ortográfico.

Preço R$ 63,90 R$ 63,90 R$ 24,90

{ 09.2. análise dos concorrentes }
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De onde vêm as palavras O pulo do gato; O pulo do gato 2; O pulo 
do gato 3

O PORTUGUÊS DA GENTE 
- a língua que estudamos - a 
língua que falamos

O guia dos curiosos - Lín-
gua portuguesa

Deonísio da Silva Márcio Cotrim Renato Basso, Rodolfo Ilari Marcelo Duarte

Girafa Geração Contexto Panda Books

14ª edição, 2004 1ª ed. 2005 (livro 1); 1ª ed. 2007 (livro 2); 1ª ed. 2009 (livro 3). 1ª Edição, 2006 1ª Edição, 2003

848 128 (cada) 272 424

Brochura Brochura Brochura Brochura

16x23 cm 16x23cm (livros 1 e 2); 15,5x22,5cm (livro 3) 16x23 14 x 21 cm

1,100kg 280g (cada) 411g 100g

Desvenda as origens de pala-
vras e curiosidades da língua 
portuguesa.. Trás também as 
mudanças que os vocábulos 
sofreram ao longo dos anos.

Esclarece definições que os 
dicionários tradicionais não 
fornecem.

O primeiro livro da série mostra que 
expressões usadas diariamente tem origem 
curiosa.

O livro 2 traz a origem e o significado de 
mais 280 palavras e expressões populares, 
com divertidos comentários do autor e 
ilustrações de Osvaldo Pavanelli.

O terceiro volume revela a fonte de 270 
expressões populares e avulsas.

Oferece um estudo da língua 
portuguesa, falado por mais 
de 170 milhões de pessoas 
no Brasil. Mesmo assim, 
muitos teimam em falar 
que ele não existe, ou não 
deveria existir.

Traz curiosidades sobre o 
idioma nacional. Origens 
de expressões populares, 
significado de nomes e 
informações curiosas e 
divertidas.

Edição especial com •	
capa dura, acabamento 
especial e atualizações.

Texto com linguagem •	
em tom de humor.

Narrativa divertida. Leitura prazerosa.•	

Explica significados e origens de •	
expressões como: “banho maria”, 
“candidato”, “tartaruga”,  “OMO”, 
Skol”.

Ao fim do segundo livro, há um índi-•	
ce remissivo.

Aborda a formação da •	
língua portuguesa, sua 
história, o Português de 
Portugal, sua estrutu-
ração no Brasil, carac-
terísticas do português 
brasileiro e questões 
gramaticais.

Leitura informativa e •	
divertida

Apresenta informa-•	
ções como: “Incluin-
do o português, o 
idioma oficial do 
Brasil, existem 192 
línguas vivas em 
território brasileiro”, 
“Palíndromo é uma 
palavra ou frase que 
pode ser lida da es-
querda para a direita 
e vice-versa, como 
“luz azul”,  
“O termo baderna 
nasceu por causa da 
bailarina Marietta 
Baderna, que deixava 
seus fãs eufóricos”.

R$ 69,90 R$ 29,90 (livro 1); 34,90 (livro 3) R$ 29,60 R$ 49,90
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Análise Final

Há livros no mercado que abordam aspectos da língua portuguesa de maneira diferencia-
da. Não tratam de questões gramaticais ou regras, mas apresentam a origem de termos e 
expressões do dia-a-dia do brasileiro, utilizando um enfoque divertido e linguagem mais 
descontraída. Conclui-se que são bem aceitos, pois não possuem somente o primeiro vo-
lume, e, no caso do livro O guia dos Curiosos, a obra está esgotada em algumas livrarias. 

Em geral, possuem capas bem trabalhadas, chamativas, com acabamento refinado. Po-
rém, seus interiores apresentam diagramação tradicional, utilizando poucas e até mesmo 
nenhuma imagem ou ilustração. Assim, buscam atrair leitores apresentando um português 
de certa forma mais “agradável” e interessante, fazendo uso de uma narrativa envolvente 
e que desperte a curiosidade do leitor.
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{ 09.3. análise do comportamento
do consumidor }

Nota-se nas livrarias que em termos de livros culturais e de língua portuguesa quem compra é quem 
realmente vai usar.  São livros que aumentam o repertório cultural acrescentam no apoio escolar e 
profissional.

Abaixo segue uma das estatísticas do Instituto Pró-Livro, que identifica as principais motivações de 
leitura do brasileiro.

Motivações dos leitores para ler um livro* (por escolaridade)

Total Até 4ª Série 
do E. Fund.

5ª a 8ª Série 
do E. Fund.

Ensino  
Médio

Ensino  
Superior

Prazer, gosto ou necessidade 
espontânea

36% 38% 33% 39% 34%

Atualização cultural/  
Conhecimento geral

14% 8% 13% 19% 18%

Exigência escolar/ 
acadêmica

24% 35% 30% 12% 13%

Motivos religiosos 9% 11% 9% 11% 4%

Atualização profissional 7% 3% 5% 11% 16%

Exigência do trabalho 5% 1% 4% 6% 12%

Outras citações com menos 
de 1 %

0% 0% 0% 0% 0%

Não costuma ler 3% 3% 6% 1% 3%

Não sabe/ Não opinou 1% 1% 1% 0% 0%

* Resposta estiúlada em que podia assinalar três opções

Apesar da obrigatoriedade da leitura nas escolas, é alto o índice de estudantes que 
dizem ler por prazer ou gosto.

Leitores com maior escolaridade são os que mais leem por exigência do trabalho ou 
para se atualizar culturalmente.

Leitores com menor escolaridade são os que mais leem por exigência da escola ou por 
motivos religiosos.
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Livraria Cultura do Conjunto Nacional Av. Paulista - São Paulo Livraria Nobel do Shopping Capital - São Paulo

Em nível de lingüística, temos alguns públicos 
identificados nas livrarias visitadas, como os pro-
fessores e profissionais que buscam informações 
técnicas e bases para o ensino da língua. Além de 
estudantes que buscam aprimoramento em seus 
estudos, e referências para fundamentações, e os 
leitores que apreciam literatura e cultura brasilei-
ra em geral.

Em se tratando de livrarias, o consumidor tem 

acesso a dois tipos de ambientes. 
Nas livrarias Cultura e FNAC, por 
exemplo, o consumidor pode esco-
lher o livro de sua preferência e se 
acomodar em poltronas, bancos e 
pufes espalhados pela loja. No caso 
de livrarias como a Nobel e algumas 
lojas da Saraiva a venda é restrita à 
visualização em frente à prateleira.
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{ 09.4. análise das estratégias de mercado }

Necessidades do usuário
Segundo as pesquisas de campo realizadas na 
análise de usuário, as necessidades começam na 
busca do conteúdo, e então se distribuem pelos 
usuários que preferem imagens, ilustrações e info-
gráficos. Alguns relatos mostram que a capa dura 
agrada mais, embora some mais peso ao material. 
A espessura do livro também influência, pois al-

Fatores que mais influenciam os leitores na escolha de um livro

* Resposta estimulada em que se podia escolher três opções.

63%Tema

46%Título do livro

33%Autor

23%Capa

13%Críticas/resenhas

12%

7%Editora

2%Outro motivo

42%Dicas de 
outras pessoas

Publicidade/ 
Anúncio

9%Não costuma 
escolher livros

O tema e o título pesam 
mais para quem estudou 
ou ganha mais.

Entre os mais pobres e 
com escolaridade mais 
baixa, o autor exerce 
maior influência.

Quanto à indústria, o aproveitamento de papel, 
a complexidade dos acabamentos e a tiragem in-
fluenciam na relação custo/benefício.

Segundo o livro “Produção Gráfica – arte e técni-
ca da mídia impressa” de Antonio Celso Collaro, 
quando o papel é comprado em folhas, a padro-
nização usada no Brasil é regida pelas Normas 
Portuguesas Definitivas nos formatos AA (76 cm 
x 112 cm) e BB (66 cm x 96 cm), embora outros 
formatos possam ser solicitados pelas gráficas, 
para maior aproveitamento. Ainda sim, algumas 
gráficas dividem os formatos AA e BB em outros 
formatos para adequação em suas maquinas ou 

Necessidades da indústria

gumas pessoas relataram que livros 
mais grossos e com papeis mais en-
corpados chamam mais atenção.

Abaixo uma estatística do Instituto 
Pró-Livro quanto às preferências na 
escolha de um livro:

maior produtividade. Além dos pa-
péis em folhas, existem também os 
papéis fornecidos em bobinas.

O aproveitamento consiste em utili-
zar um formato em que desperdice 
a menor quantidade de papel pos-
sível. Assim, aproveitando correta-
mente a área útil das folhas, é possí-
vel imprimir muito mais com menos 
material.

Em relação aos acabamentos, quan-
to maior o número de processos, 
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O mercado
O mercado de linguística analisado em pesquisa de campo e em livrarias revela-se insa-
turado, onde as opções são em sua maioria em um estilo metódico e comum, não tendo 
nenhum ou pouco material fotográfico e raramente ilustrativo. O conteúdo dos materiais 
é sempre teórico, mas bem fundamentado. Já os livros de cultura brasileira em geral têm 
posições de destaque e grandes prateleiras dedicadas à área, além de trazer rica informa-
ção fotográfica.

As estratégias das editoras variam, trabalhando sempre com diversas categorias, mas 
mantendo uma tradição em alguma seção específica. Em entrevista, Eduardo Calbucci 
cita diversas obras para não especialistas em lingüística, sendo de editoras como Martins 
Fontes e Contexto.

Já a estratégia de produtos referentes à linguística é a concentração. Os livros seguem um 
conceito técnico e textual, são em sua maioria teses e curiosidades sobre a língua.

maior o tempo de produção, há a necessidade de 
mais máquinas, ou máquinas mais sofisticadas, 
e, consequentemente, maior o preço. (vide mate-
riais e propriedades)

A respeito da tiragem, quanto maior, menor o pre-
ço. Isso ocorre devido à porcentagem de perda de 
material utilizada no acerto e preparo das máqui-

nas, além do tempo de produção e 
mão de obra, que raramente variam 
para baixas tiragens e altas tiragens, 
compensando sempre a produção 
de uma tiragem maior.
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{ 10.1. análise do estado de design }
10. Valor Criativo

Com base no mercado atual, seguem algumas publicações com projetos diferenciados e 
inovadores:

A História da Copa do Mundo
Editora: GIRASSOL
1ª Edição - 2010

Livro que trata dobre os acontecimentos e histórias das Co-
pas.

Voltado ao público infantil, possui formato diferenciado e ta-
manho ampliado (28 x 28 cm).

Capa em tecido – courino – com costura, simulando a textura 
e a costura de uma bola de futebol.

FUTEBOL
Editora: GIRASSOL
1ª Edição - 2010

Livro que conta o início do esporte, suas regras e os maiores 
jogadores de todos os tempos.

Também voltado ao público infantil, explora um formato amplia-
do (28 x 29 cm). Possui capa em tecido com costura e textura.

FUTEBOL 10
Catherine Saunders, Martin Cloake, Glenn Dakin, Adam Pow-
ley, Aidan Radnedge
Editora: ARX 
1ª Edição - 2009

Livro amplamente ilustrado e colorido, trata de assuntos refe-
rentes à história e aos ídolos do futebol.

Em tamanho grande (24,5 x 28,5 cm), possui capa em tecido 
e tipografia estampada no mesmo, representando uma camisa 
de futebol.
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Design Brasileiro Hoje - Fronteiras
Editora: MAM

Livro da exposição de mesmo nome, ocorrida no MAM (Museu 
de Arte Moderna, em São Paulo), em abril de 2009. A Exposi-
ção explorava a produção em diferentes áreas, como moda, 
utensílios domésticos e projetos editoriais.

O livro possui um envoltório em acetato, com impressão dos 
mesmos grafismos encontrados na capa. Ao retirar o livro do 
envoltório, o leitor vê um efeito visual diferenciado entre o 
acetato e a capa.

Caderno de Tendências SENAI
- Referências em Mobiliário 2010
- Referências em Moda 2010 / 2011

Cadernos de tendências dos cursos oferecidos pelo SENAI (Ser-
viço Nacional de Aprendizagem Industrial). Possui projeto grá-
fico com forte apelo visual, mesclando informações textuais 
com imagens e ilustrações, tornando a publicação dinâmica e 
diferenciada.

Pensar com tipos
Ellen Lupton
Tradução: ANDRE STOLARSKI
Editora: Cosac Naify

Livro que trata especificamente de tipografia e suas características.

Possui quatro capas diferentes, todas com aspecto rústico, popular.  

A obra possui quatro versões de capa, impressas em um lambe-
lambe de São Paulo.

Sonhos Construídos
Ricardo Legorreta
Editora Bei

Obra do mexicano Ricardo Legorreta, um dos mais importan-
tes nomes da arquitetura contemporânea mundial. O autor tra-
ta de arquitetura urbana através de fotos e entrevistas.

O livro possui uma dois lados espelhados, que devem ser fo-
lheados simultaneamente, o que garante dinâmica à leitura e 
desperta o interesse do leitor.
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Quanto aos livros de linguistica, são criativos somente no teor 
do conteúdo, pois levam curiosidades da língua ao leitor.

Com relação ao aspecto visual, são atraentes somente pela 
capa. Possuem uma diagramação interna tradicional, sem ex-
plorar formatos diferenciados. Também fazem pouco ou ne-
nhum uso de imagens e ilustrações.

Como exemplo de case que utiliza uma linguagem mais atraente e inovadora, destaca-se 
a exposição “MENAS: o certo do errado, o errado do certo”, e o próprio acervo do Museu 
da Língua Portuguesa, em São Paulo.

Fotos da exposição MENAS no Museu da Língua Portuguesa
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{ 10.2. análise da linguagem }
Tendências 
(atuais e futuras)

Tendências para a moda 2010 / 
2011 e imagens de referência da 
ABEST – Associação Brasileiras dos 
Estilistas, que se baseias nas cores 
encontradas nas ruas e no cotidiano 
para inspirar suas criações.
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Estampa que a marca 
Amapô apresentou no 
desfile da São Paulo 
Fashion Week – 2010. 

Para a coleção prima-
vera-verão 2010/2011 
a marca busca inspira-
ção no regionalismo 

e nas tradições brasi-
leiras, entre elas o ma-
racatu.

Abaixo, cores do Brasil 
para tendência 2011, 
do Comitê Brasileiro 
de Cores, enfatizando 
que o país é diverso e 
rico também em tons, 
encontrados tanto na 
natureza como na pele 
do povo brasileiro.
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Acima, à esquerda, referências em 
texturas antigas de azulejos, lança-
mento da empresa Amarelo Pavão. 
Ao lado, o cartaz da segunda edição 
da Première Vision Brasil, apresenta-
do pelo Première Vision, o maior sa-
lão mundial do segmento têxtil com 
foco em negócios e informação de 
moda. Um dos objetivos da segunda 
edição é realizar o lançamento da 
cartela de cores e tecidos para as co-
leções de Outono/Inverno de 2011.  
O “Première Vision Outono/Inverno 
2011” ocorre nos dias 21 e 22 de Ju-
lho de 2010, no Transamérica Expo 
Center – SP.
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Referências automobilísticas: o novo 
Uno, o novo Fiesta Hatch e seus res-
pectivos sites.
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Acima, à esquerda: duas imagens do Projeto Do-
ritos – a maior realidade aumentada do mundo 
(que só pode ser vista num sobrevôo de um pré-
dio, portando um celular ou notebook. Acima, à 
direita, grafitti dos Gêmeos na cidade de Lisboa, 
realizado em maio de 2010. Abaixo, à esquerda, 
duas imagens da vinheta do MTV Bloom, feita 
com interação de animação 3D e vídeo gravado 
de cenário real. No centro e abaixo, imagens do 
filme Rio, animação em 3D de Carlos Saldanha, 
o mesmo diretor de A Era do Gelo. A estréia está 
marcada para 08 de abril de 2011. Por fim, à di-
reita, em baixo, instalação feita pelos Gêmeos 
para exposição “Pra quem mora lá, o céu é lá” no 
Museu Colecção Berardo, em Lisboa
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À cima, páginas dos cadernos de 
tendências do SENAI – Mobiliário 
2010 e Moda 2010 / 2011. Abaixo, 
página inicial do Google com ima-
gem de fundo.
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Soluções Análogas
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Referências de livros, recortes, papi-
ro, calendários, post-it, revistas, ma-
pas, álbum de figurinhas, etc.
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Evolução Histórica

A história do livro no Brasil tem seu começo quando, em 1808, 
a corte portuguesa se transfere para o Brasil. Com D. João VI 
vêm o primeiro prelo (prensa de impressão manual) de ma-
deira (fabricação inglesa) e a Biblioteca Real. D. João ordenou 
a instalação da Imprensa Régia. Contudo, essa imprensa fun-
cionava sob a poderosa censura do imperador. Era proibida a 
impressão fora das oficinas da corte e publicava-se apenas o 
que era autorizado.

A partir da Imprensa Régia foi publicado o primeiro jornal bra-
sileiro, a Gazeta do Rio de Janeiro e também o primeiro livro, 
Marília de Dirceu, de Tomás Antonio Gonzaga. Em 1821, com 
o fim da proibição de imprimir, multiplicaram-se os jornais, 
folhetos e revistas.

O livro no Brasil

O Brasil desta época vivia sob forte influência cultural da Fran-
ça. Nesse contexto dois nomes se destacam e têm extrema im-
portância para a cultura de livros do país: Laemmert e Garnier. 
Eram duas casas editoras que importavam muitos livros france-
ses para uma elite rica e culta. Enquanto essa pequena parcela 
gozava da mais refinada cultura, o restante dos brasileiros, cer-
ca de 84% da população, não sabia ler. 

Eduard Laemmert e seu irmão Heinrich foram responsáveis pe-
las primeiras publicações da qualidade do Brasil: Almanaques, 
clássicos da literatura, dicionários, coleções, obras técnicas e 
acadêmicas.

Ao lado dos irmãos Laemmert, dividia o mercado de livros a li-
vraria Garnier, de seu fundador e editor, Baptiste Louis Garnier. 
Garnier editou clássicos estrangeiros e foi um dos primeiros a 
editar os autores brasileiros. Foi responsável também pelo lan-
çamento de romancistas brasileiros, como José Veríssimo, Ola-
vo Bilac, Artur Azevedo, Bernardo Guimarães, Silvio Romero, 
João do Rio, Joaquim Nabuco.

Em meados de 1897, o republicano Euclides da Cunha escre-
veu “Os sertões”, abordando a Guerra de Canudos. Contra-
riando o descrédito da editora, o livro foi um sucesso e se es-
gotou em poucas semanas, tendo vendido 6 mil exemplares no 
prazo de um ano e meio. Sucesso de público e de crítica, “Os 
sertões” se tornou um clássico e consagrou Euclides da Cunha, 
como um dos maiores escritores de todos os tempos.

Gazeta do Rio de Janeiro, 1808.

Almanak Laemmert, 1848.

Canudos em 1897. Fotografia de Flávio de Barros, 
fotógrafo do Exército.
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No ano de 1902, Canaã, de Graça Aranha, foi o maior sucesso 
editorial do começo do século 20.

A Editora Globo começou como livraria, a Livraria do Globo. 
Dirigida por Henrique Bertaso, logo se tornou referência. A 
partir de 1915, editava literatura de entretenimento: romances 
sentimentais "para moças", policiais e de aventura. Os primei-
ros compunham a "Coleção Verde", que bateu a casa dos 36 
títulos e uma média de dois mil exemplares vendidos. Outra, 
a "Coleção Amarela", foi a mais bem-sucedida da editora, com 
160 títulos e 5 a 10 mil exemplares vendidos de cada um.

Canaã (Chanaan), de Graça Aranha - 
1ª Edição – 1902.

A Editora publicava clássicos, best-sellers mundiais, e obras 
nacionais. Lançou a “Coleção Universidade”, a "Coleção No-
bel" e a "Biblioteca dos Séculos". Mais adiante, a editora diver-
sificou seu catálogo e passou a editar livros técnicos, infantis e 
enciclopédias, como a Enciclopédia Brasileira Globo. 

Até o fim do século XIX a atividade editorial em São Paulo gi-
rava em torno da Faculdade de Direito de São Paulo, no Largo 
São Francisco. Em 1860, o panorama começou a mudar com a 
Casa Garraux, que vendia livros e artigos de papelaria. 

Em 1914, Joaquim Inácio da Fonseca Saraiva fundou a famosa 
Livraria Saraiva, cujo primeiro nome foi Livraria Acadêmica. 

O mercado paulista sofreu, apesar de ter se transformado no 
principal do país, uma retração em 1926, o período pós-guer-
ra. Os livros deixaram de se beneficiar da isenção de taxas de 
importação de papel, mantidas apenas para jornais e revistas. 
A indústria nacional não tinha infra-estrutura para fabricar li-
vros. O escritor Monteiro Lobato sonhava então com um povo 
leitor e culto. Apesar da precária infra-estrutura da indústria 
editorial brasileira, Lobato investiu pesado, comprando maqui-
nário moderno para a gráfica Monteiro Lobato e Cia, além de 
contratar profissionais qualificados. Dívidas que excederam 
sua capacidade levaram o autor à falência. Seu sócio, Octalles 
Marcondes Ferreira e Natal Daiuto, foram incorporados pela 
Cia. Editora Nacional, uma das mais sólidas e exemplares edi-
toras da história do país.

Em meio à perplexidade que estavam vivendo, Octalles e 
Daiuto se juntaram para arrematar o que sobrara da gráfica - e 
foi então que surgiu a São Paulo Editora. Com a implantação 
da impressão off-set e da brochura colada, a gráfica pôde então 
atender em grande escala, a todo país, e iria se tornar uma das 
maiores impressoras de livros nas décadas de 40 e 60.

Livraria do Globo, localizada 
inicialmente em Porto Alegre.

Casa de Marimbondos, de João 
do Norte, publicado por Monteiro 
Lobato & Cia em 1921
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O livro brasileiro perdia em comparação com os estrangeiros, 
até a década de 30. José Olympio e Tomás Santa Rosa foram 
os responsáveis pela primeira revolução estética no mercado 
editorial brasileiro. A ausência de um acabamento mais esme-
rado era comum.

A admiração pelas edições francesas luxuosas e ilustradas des-
pertou os editores brasileiros. O paraibano Santa Rosa passou 
a ser responsável pela arte visual das publicações do Gover-
no Federal. Outros nomes merecem destaque: Poty Lazzaroto, 
Luís Jardim e ainda os modernistas Anita Malfatti, que ilustrou 
Iracema, de José de Alencar e Tarsila do Amaral, ilustradora de 
A moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. Este foi consi-
derado o período áureo da ilustração no Brasil.Capa de Tomás Santa Rosa para a 

segunda edição da tradução de O 
Jardineiro, de Rabindranath Tagore, 
realizada por Guilherme de Almeida.

Ênio da Silveira, o fundador da Editora Civilização Brasileira, 
também inovou ao contratar Eugênio Hirsch como produtor. 
Com ele, as cores vibrantes, os desenhos coloridos, passaram 
a dominar as capas. Os espaços em branco deixaram de ser 
vistos como desperdício de papel para ganhar status estético. 
Assim, o conceito de arte se inseriu nos livros e a diagrama-
ção também foi transformada para ajustar a funcionalidade à 
beleza.

Em 1931, José Olympio lançou a Editora José Olympio. Seu 
primeiro título foi Conhece-te a ti pela psicanálise, de Jose-
ph Ralph. Tamanho foi o sucesso que o livro ficou por mais 
vinte anos no catálogo. Também editou sucessos como Raí-
zes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, e Vidas Secas 
de Graciliano Ramos, além de Rachel de Queiroz, Gilberto 
Freyre e Guimarães Rosa. Foi, por isso, responsável direto pelo 
surgimento e popularização desses grandes nomes da cultura 
brasileira.

Capa de primeira edição de Vidas Secas

Os tempos começaram a mudar para o pioneiro Olympio e 
sua editora. A Segunda Guerra fez sua linha editorial orientar-
se para as traduções de clássicos da literatura mundial, como 
Balzac, Dostoievski, Jack London, Tolstoi.

Originalidade na política de direitos autorais, lançamento e 
popularização dos grandes nomes da literatura, preocupação 
com a estética, inovação no método da crítica nas "orelhas" 
dos livros e adoção do método domiciliar de vendas. José 
Olympio simboliza, por isso, um marco no mercado editorial 
brasileiro.

Ainda na década de 1930, a política educacional de Getúlio 
Vargas representou uma ampla reforma do ensino que acabou 
por incentivar a indústria do livro - imediatamente consolidou 
o mercado didático e em médio prazo ampliou o público lei-
tor. 

Com a desvalorização do dinheiro, o livro produzido no Brasil 
se tornou mais barato do que o importado, o que gerou a pu-
blicação de traduções e o consequente declínio do livro fran-
cês. A situação melhora ainda mais com o advento da Segunda 
Grande Guerra e o interesse do público pela leitura. São Paulo 
já era o maior centro industrial da América Latina e um dos 

José Olympio
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maiores parques gráficos do Ocidente. Nesta época, 70% da 
produção editorial estava no Rio de Janeiro, mas grande parte 
dela era impressa em São Paulo. O número de editoras em 
atividade no país cresceu quase 50% entre os anos de 1936 e 
1944. Os títulos e exemplares publicados quadruplicaram en-
tre 1930 1950. No meio do século o país produzia 4 mil títulos 
e cerca de 20 milhões de exemplares.

Porém a proteção do ditador não era gratuita: sentindo que não 
mais resistiria aos apelos para que realizasse as eleições, Vargas 
decretou o Estado Novo, regime de exceção que ampliava seus 
poderes. Toda atividade cultural passou a ser controlada pelo 
DIP, Departamento de Imprensa. A censura estava presente no 
rádio, imprensa, música e no ensino, por meio dos livros. 

Independente de suas práticas políticas, é inegável a importân-
cia de Getúlio Vargas para a consolidação da cultura literária 
no país. Um dos sonhos do ditador, que não escondia suas 
vaidades intelectuais, era publicar uma Enciclopédia Brasilei-
ra, nos moldes da italiana Triccani, concluída à época de outro 
ditador, Benito Mussolini. Para executar esse projeto baixou 
um decreto-lei em 21 de dezembro de 1937. Foi então que 
surgiu o Instituto Nacional do Livro - INL.

Depois de lançada, a Enciclopédia não fez o sucesso previsto, 
mas o INL afirmou sua importância.

O INL firmava-se como um órgão voltado para o livro, com 
o intuito de radiografar e acompanhar a evolução deste mer-
cado no Brasil. Para isso surgiu a Bibliografia Brasileira, que 
registrava toda a bibliografia nacional. Com o primeiro volu-
me publicado em 1938, o boletim durou até 1956, quando foi 
substituído pela Revista do Livro.

Revista do Livro, de 1964.

Sob a ditadura de Vargas, editoras foram punidas; escritores, 
como Jorge Amado, foram perseguidos e deixaram o país; edi-
ções inteiras foram confiscadas e incineradas em praça públi-
ca.

Gilberto Freyre, Raquel de Queiroz, Tomás Santa Rosa, Cecília 
Meirelles, Graciliano Ramos, foram presos e perseguidos. 

Além da leitura adulta, o governo controlava também a leitu-
ra infantil: criou a Comissão Nacional do Livro Escolar, que 
escolhia os livros a serem adotados nas escolas. Ao contrário, 
os títulos que tinham como tema a figura de Getúlio e que o 
glorificavam eram fartamente distribuídos.

Somente em 1945 ocorreu o fim da censura à imprensa.

No ano de 1944, A Livraria Saraiva passou também a operar na 
produção de livros. Juntamente, veio também a expansão do 
número de livrarias no Brasil e diversificação da linha editorial. 
Em 1948 lançaram a Coleção Saraiva, famosa por editar clás-
sicos da literatura brasileira e mundial: Machado de Assis, José 
de Alencar, Henry James e Edgar Allan Poe. A inovação che-
gou para o consumidor em forma de barateamento dos livros, 
capa coloridas e atraentes, que chamavam atenção do público. 
Vendidos num sistema inédito de assinaturas, os exemplares ti-
veram tiragens recordes. Por exemplo: O amanuense Belmiro, 
de Ciro dos Anjos, saiu com 40 mil exemplares. Um número 
elevado, mesmo para os nossos dias.

Algumas capas de obras da Coleção Saraiva.
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O outro segmento no qual a Editora Saraiva despontou foi o de 
livros didáticos, especialmente na área jurídica, com o lança-
mento, em 1977, da Enciclopédia Saraiva do Direito.

A partir de 1956, com o governo de Juscelino Kubitschek, o 
parque gráfico cresceu rapidamente e atenção especial foi 
dada à produção de livros. Com o fim da taxa de câmbio favo-
rável à sua importação, tornaram-se mais vantajosas as edições 
brasileiras. Tais políticas, aliadas aos subsídios à indústria do 
papel, elevaram nossa produção a 66 milhões de exemplares.Volumes da Enciclopédia Saraiva do Direito

Livro eletrônico

Em 1971, Michael Hart fundou o projeto Gutem-
berg, nos Estados Unidos. O objetivo do projeto 
era digitalizar livros e oferecê-los gratuitamente. 
Assim nasceu o livro digital (ou livro eletrônico, 
ou simplesmente e-book), um livro em formato 
digital que pode ser lido em um suporte digital, 
como computadores e aparelhos celulares. 

Ao longo dos anos foram desenvolvidos também 
os e-readers, dispositivos digitais portáteis onde é 
possível baixar e ler livros por meio de conexões 
3G ou por redes wi-fi direteamente das livrarias.

Além de livros, é possível também ter acesso a 
revistas e jornais eletrônicos, desenvolvidos espe-
cialmente para os leitores digitais. 

Dentre os modelos de e-readers, destacam-se o 
Kindle, da livraria on-line Amazon, e o iPad, da 
Apple. Alguns aparelhos celulares também pos-
suem a função de e-reader, como o iPhone, da 
Apple.

As vantagens ofercidas pelos e-readers são: a 
grande capacidade de armazenamento de livros e 
títulos diversos; a facilidade de aquisição de obras 
diretamente das empresas, por conexões sem fio; 
e a facilidade de leitura de vários conteúdos em 
qualquer local. Além de possibilitar a leitura de 
livros, o iPad também pode executar uma série de 
aplicativos, ver filmes, escutar músicas e acessar 
a Internet.

À esquerda, o Kindle, da Amazon; à direita, o iPad, da 
Aplle. Ambos têm a função de e-readers. Porém, o iPad 
também executa uma série de outras funções e aplicati-
vos. Deste modo, ele não é classificado somente como um 
e-reader, mas recebe a denominação de ”tablet”.

Revista Wired para Ipad

A revista americana Wired foi uma das primeiras 
a desenvolver sua versão digital para iPad. Toda 
a revista, inclusive a capa, é interativa. Títulos 
de matérias são links que levam diretamente ao 
conteúdo. Também é possível executar uma série 
aúdios, fotos e vídeos sobre as reportagens. De-
pendendo da orientação do aparelho (horizontal 
ou vertical), o layout da página se adapta auto-
maticamente.

Atrávés de simples toques o leitor interage com o 
conteúdo, tornando a experiência de leitura mui-
to mais atraente e interativa. Assim como a Wired, 
a revista Sports Illustrated também está desenvol-
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Jornal O Estado de São Paulo para Ipad

vendo sua versão digital, seguido os mesmos con-
ceitos de interatividade. 

No cenário nacional, o jornal O Estado de São 
Paulo foi o primeiro veículo jornalístico a lan-
çar um aplicativo para iPad, no dia 3 de abril de 
2010. Além de incluir a edição impressa na ínte-
gra, o aplicativo visa explorar com maior ênfase o 
conteúdo fotográfico do jornal e do site.

A primeira revista brasileira a ingressar nessa tec-
nologia foi a Época, apresentando uma versão 
com o conteúdo do site formatado para o iPad.

Empresas nacionais, a exemplo da Positivo, tem 
investido na criação de leitores eletrônicos. Além 
disso, editoras como Melhoramentos e Singular 
trabalham para disponibilizar aplicativos para lei-
tura de seus livros no iPhone.

Aproveitando o crescimento do mercado e o in-
teresse dos consumidores, a Editora Globo anun-
ciou em agosto que lançará a primeira obra bra-
sileira interativa para iPad: uma versão do livro 
“A menina do narizinho arrebitado”, de Monteiro 
Lobato.

A Menina do Narizinho Arrebitado, a ser lançado para 
iPad. O leitor terá opções de interatividade, como arrastar 
a imagem de um vaga-lume para iluminar a tela.

Durante a 22ª Bienal Internacional do Livro em São Paulo, realizada em agosto de 2010, 
o público pode ter contato com alguns e-reades e tablets. Porém, essa tecnologia é nova 
no mercado nacional, ao contrário de outros países, onde muitos leitores têm trocado o 
livro impresso pelo digital.

Segundo Rosely Boschini, presidente da Câmara Brasileira do Livro, o livro impresso está 
muito arraigado à cultura do brasileiro, e continuará existindo. Segundo ela, o livro digital 
terá seu espaço principalmente entre os jovens.

A nova tecnologia divide opiniões pelo mundo. Segundo especialistas, o futuro dos livros 
é mesmo a área digital. Porém muitos acreditam que, por algum tempo, ele conviva lado 
a lado com o livro impresso.
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{ 10.3. análise de inovação 
aplicada ao design}

Após ter seu formato consolidado e estruturado, o livro impresso passou por 
transformações visuais ao longo dos anos. Uso de cores, texturas, aplicação 
de materiais diferentes, fotografias, ilustrações, tipografias, diagramação, 
tamanhos e formatos criativos e inovadores, porém, sempre mantendo a 
concepção original, ou seja, ser um livro.

Com o surgimento do livro digital no final do século XX, entre os anos de 
1998 e 1999 surgem os primeiros sites na Internet especializados na venda 
de livros eletrônicos. A tecnologia avançou e em 2006 um acordo é firmado 
entre o Google e a Biblioteca Nacional do Brasil para digitalizar 2 milhões 
de títulos. 

Os Livros digitais podem ser encontrados em diferentes formatos: PDF (Ado-
be Reader), EXE (auto-executável), TXT (arquivo de texto), DOC (arquivo de 
texto), entre outros.

Hoje, é possível encontrar na Internet as chamadas Bibliotecas Digitais, que 
são sites específicos para a aquisição de obras digitais.

Como exemplo de Biblioteca Digital, temos o ebookcult (www.ebookcult.
com.br/), além de obras que são disponibilizadas através do Google. Outro 
site que se destaca é a Biblioteca de Livros Digitais (http://e-livros.clube-de-
leituras.pt/), site de Portugal que oferece a leitura de obras infantis, incluindo 
a opção com narrativa e sistema que simula o “folhear” de um livro.

Página do site ebookcult. O “folhear” da página – site da Biblioteca 
de Livros Digitais
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Com o desenvolvimento dos e-readers, aparelhos portáteis para leitura de 
livros eletrônicos, há a possibilidade de leitura de livros “estáticos”, que 
possuem texto e imagem, e livros interativos, que focam na interação com o 
leitor, e não somente na leitura das páginas. Um exemplo deste enfoque é o 
livro Alice no País das Maravilhas, desenvolvido para o iPad, da Apple.

Há também os livros para iPad e iPhone voltados ao público infantil, pos-
suindo opção da criança acompanhar a história narrada automaticamente. 
Além disso há atividades como pintura de cenas e jogos interativos. Um 
exemplo é o livro Toy Story, da Disney Digital Books.

Página do livro Alice no País das Maravilhas, para iPad. O 
leitor pode arrastar elementos, girar a tela e “chacoalhar” 
o aparelho, fazendo com elementos entrem em movimen-
to, tornando a leitura interativa e inovadora.

Páginas do livro Toy Story, para 
iPad. Os livros voltados para o 
público infantil possuem ainda mais 
interatividade, oferecendo atividades 
e jogos que envolvam o enredo da 
história.
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{ 11.1. análise da sustentabilidade }
11. Valor Tecnológico

Impacto ambiental
Atualmente, muitos projetos têm se preocupado com a preservação ambiental, usando materiais e 
processos de fabricação que não agridam ao meio-ambiente.

Se tratando de projetos gráficos, algumas soluções já são aplicadas no mercado:

O FSC (Forest Stewardship Council), ou Conse-
lho de Manejo Florestal, é uma organização in-
ternacional fundada em 1993 por ambientalistas, 
pesquisadores e empresários preocupados com a 
preservação das florestas nativas. Esse conselho 
elaborou critérios para orientar o manejo florestal 
de forma sustentável, conservando a biodiversi-
dade e os direitos das populações que vivem nas 
áreas de florestas. 

A certificação florestal é um processo 
feito para garantir a origem do produ-
to das madeireiras ambientalmente 
corretas, assim o consumidor pode 
ter certeza de que a empresa segue 
boas práticas socioambientais e eco-
nomicamente viáveis. Dessa manei-
ra, há a garantia de que o produto 
certificado provém de floresta de 
manejo ambientalmente adequado e 
fabricado conforme leis vigentes.

No Brasil, há várias empresas cre-
denciadas como certificadoras, 

como por exemplo o Imaflora (Ins-
tituto de Manejo e Certificação 
Florestal e Agrícola). Os técnicos 
dessas instituições visitam as fazem 
uma auditoria na documentação e 
nas instalações das gráficas.

A principal função da certificação 
é garantir ao consumidor o cumpri-
mento desse processo e a conserva-
ção da floresta. Nesse mecanismo, 
as empresas que possuem o selo do 
FSC funcionam como ferramentas 
para a preservação das principais 
áreas florestais do mundo, inclusive 
a floresta Amazônica.

Para obter o selo FSC, a empresa 
precisa provar que pratica esses cri-
térios. As gráficas que são certifica-
das com esse selo recebem a classi-
ficação de “gráficas verdes”.

Papéis com certificação FSC

Papel reciclado

O papel reciclado é feito a partir do reaprovei-
tamento do papel não-funcional. Podem ser uti-
lizados papéis pré-consumo (ou seja, recolhidos 
pelas próprias fábricas antes que o material passe 
ao mercado consumidor), ou pós-consumo (ge-
ralmente recolhidos por catadores de ruas).

O processo de reciclagem pode 
ser manual ou industrializado e os 
benefícios são muitos. Segundo a 
Secretaria do Meio Ambiente do 
Estado de São Paulo, uma tonelada 
de aparas (papéis cortados para a 
reciclagem) pode substituir o corte 

de 15 a 20 árvores, dependendo do 
tipo de papel que será produzido.

Também se fala em redução dos 
gastos de água e energia durante o 
processo de fabricação de recicla-
dos, apesar de não haverem dados 
definitivos sobre isso. Ainda assim, 
os papéis representam cerca de 40% 
do total do lixo das grandes cidades 
e o consumo do reciclado represen-
ta um alívio para esses aterros.



85 }

Já existe um modelo de papel sinté-
tico fabricado com plástico descar-
tado pós-consumo, como garrafas 
de água, potes de alimentos e em-
balagens de material de limpeza. O 
modelo foi desenvolvido na Univer-
sidade Federal de São Carlos (UFS-
Car) e testado em uma planta piloto 
da empresa Vitopel, que já estuda 

Papel de plástico reciclado 

sua comercialização.

Ele é bastante resistente e é indicado 
para aplicações que necessitam de 
propriedades como barreira à umi-
dade e água, como rótulos de gar-
rafas, outdoors, tabuleiros de jogos, 
etiquetas, livros escolares e cédulas 
de dinheiro.

Papel que contém em suas fibras 
grãos de grama, salsa, cravo, camo-
mila e manjericão. Quando o papel 
entra em contato com o solo, se de-
componha mais facilmente e possa 
germinar.

Após o uso, a pessoa também pode 
enterrar e regar o papel, Dali, vão 
brotar pés de rúcula, agrião, salsi-
nha e manjericão, criando a possi-
bilidade de criar uma pequena horta 
em casa.

Papel semente

São tintas off-set que são produzidas com óleos 
vegetais à base de soja e livres de metais pesa-
dos.

Teoricamente a tinta à base de soja é mais ecoló-
gica que a tradicional (proveniente do petróleo). 
Porém, alguns aspectos devem ser observados: 

- Para a fabricação de algumas cores é necessária 
a utilização de metais pesados.

- As tintas vegetais também são mais brilhantes, 
pois o óleo vegetal é mais claro que o petróleo. 

- Somente empresas de impressão profissional fa-
zem uso de tintas vegetais, pois elas não estão dis-
poníveis para o uso em impressoras domésticas. 

- Tintas de soja são mais caras. Car-
tuchos de tinta de soja podem cus-
tar geralmente cerca de 10% a 50% 
mais em comparação à tinta à base 
de petróleo.

- Tintas à base de soja funcionam 
bem em papéis porosos, mas demo-
ram a secar se aplicadas em papéis 
brilhantes.

As tintas à base de soja não são as 
únicas opções ecológicas encon-
tradas no mercado. Tintas feitas de 
linho e de outros óleos vegetais tam-
bém estão disponíveis, e tendem a 
ser de qualidade.

Tintas vegetais (à base de soja) 
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Uma outra medida que geralmente é tomada é a 
reciclagem de aparas, latas de tinta, produtos quí-
micos, plásticos, enfim todos os materiais que não 
são aproveitados do processo. Assim, eles têm um 
descarte que não agride o meio-ambiente.

Reciclagem e descarte consciente

Ciclo de vida

Com relação ao ciclo de vida do produto, difi-
cilmente as pessoas se desfazem de livros adqui-
ridos. Quando isso ocorre, geralmente eles são 
vendidos a sebos ou doados em bibliotecas. Aca-
so a obra já esteja desatualizada e não seja mais 
parâmetro para consulta, ela pode ser também 
reciclada.

Fontes de energia

Geralmente, o processo de produção de um livro 
possui os seguintes processos:

1. Leitura crítica - É uma leitura mais profunda 
do que a análise do texto. A preocupação não é 
com a estrutura do texto e sim com os "concei-
tos" contidos na obra. O objetivo nesse momento 
é avaliar e questionar todas as informações que 
a obra transmite. Edição de texto - Consiste em 
garantir a coesão e coerência do texto, ou seja, 
se há uma concordância entre ele e o objetivo da 
obra (público, faixa etária etc.). 

2. Preparação de texto - Nesta etapa, o texto pas-
sa por uma revisão de estrutura gramatical e tam-
bém por uma padronização de todos os termos, 
títulos e subtítulos. 

3. Projeto gráfico - É o que vai definir o aspecto 
visual da obra: formato, número de páginas, aca-
bamento, ilustrações (desenhos, fotos etc.). 

4. Diagramação - É a distribuição do texto e das ilus-
trações nas páginas de acordo com o projeto gráfico. 

5. Revisão - As páginas diagramadas são subme-
tidas a uma ou mais revisões para consolidar a 
correção do texto e sua perfeita adequação ao 
projeto gráfico. 

6. Scanner e aplicação de imagens - As imagens 
(desenhos e fotos) são copiadas eletronicamente 
num scanner, equipamento que as transforma em 
dados digitais. Depois de escaneadas, as imagens 
são aplicadas no texto diagramado. 

7. Arte-final - É a última versão das páginas dia-
gramadas. 

8. Finalização e montagem eletrônica - O arqui-
vo digital com a arte-final passa por uma prepara-

ção eletrônica antes de ser liberado 
para a impressão. 

9. Pré-impressão - No parque grá-
fico os arquivos digitais, com a ar-
te-final dos livros, passam por um 
processo de preparação no qual 
são agregados perfis de cores, im-
posição eletrônica, provas de cor, 
entre outros procedimentos, até a 
gravação das chapas a laser. Existe 
também a possibilidade de se im-
primir os trabalhos em um moderno 
sistema de impressão digital, recém-
adquirido pela Editora FTD, em que 
o arquivo é enviado diretamente 
para a impressora e um computador, 
integrado a ela, prepara e organiza 
o material, imprimindo qualquer 
quantidade necessária, mesmo que 
seja apenas "um" exemplar. 

10. Impressão - Após a gravação das 
chapas na pré-impressão, o livro é im-
presso nas máquinas do parque gráfico. 

11. Distribuição - Depois de im-
presso, o livro é distribuído para os 
canais de venda (livrarias, lojas vir-
tuais e outros). 

Etapas fornecidas no site da editora 
FTD (http://www.ftd.com.br).

OBS: Não foi identificado nenhum 
processo descrito acima nos pro-
dutos concorrentes analisados. Os 
itens que constam nessa etapa do 
trabalho foram formulados de acor-
do com pesquisas referenciais.
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{ 11.2. análise de  materiais 
 e propriedades }

Papel
No mercado existem diversos tipos de papéis, 
como o Off-set convencional, o Couchê fosco, o 
Couchê brilhante, o Vergê, o Kraft, o Cartão Du-
plex o Cartão Triplex, e os papéis especiais com 
cores fluorescentes, metálicas, texturas e uma sé-
rie de outros acabamentos.

 Com relação às gramaturas, Antonio Celso Colla-
ri em seu livro “Produção Gráfica – arte e técnica 
da mídia impressa” explica:

“A espessura de um papel normalmente é defini-
da por seu peso (em gramas) por metro quadrado 
(é o que se chama de gramatura). Por exemplo, 
um papel off-set comum para a impressão de li-
vros pesará em geral 75g/m². Quanto maior a gra-
matura do papel usado, mais caro ficará o projeto 
(e o produto individual final)

O peso também é uma maneira de classificar os 
tipos de papel. Suportes com até 150 g/m² são 
chamados de ‘papel’, de 150 a 180 g/m² são de-
nominados ‘cartolina’, e a partir de 180 g/m² o 
papel passa a ser chamado de ‘cartão’. ”

Cada tipo de papel possui suas particularidades, 
o Couchê, por exemplo, um dos mais utilizados, 
é um papel fabricado com base off-set, que re-
cebe uma camada de revestimento: carbonato 
de cálcio, caulim, látex e outros aditivos, com a 
finalidade de tornar a sua superfície muito lisa e 
uniforme, seja brilhante ou fosca.

Já o papel Kraft, é um tipo de papel fabricado a 
partir de uma mistura de fibras de celulose cur-
tas e longas, provenientes de polpas de madeiras 
macias, que conferem um aspecto rústico e amar-
ronzado ao material.

Tintas
As tintas utilizadas para os processos 
de impressão variam de acordo com 
as máquinas utilizadas.

As tintas apresentadas a seguir são 
fabricadas pela empresa Cromos 
Tintas Gráficas:

Linha 12

Rotativa Heat Set - Utilizada em 
máquinas rotativas com forno. Di-
recionada para papéis revestidos e 
não revestidos, possui alto brilho, 
secagem rápida e excelente maqui-
nabilidade. 

Linha 16

Coated - Desenvolvida para má-
quinas offset planas. É aplicável em 
suportes revestidos e não revestidos 
com brilho, boa secagem, alta resis-
tência ao atrito, com característica 
adicional de não secar na rolagem 
em períodos de até 24 horas.

Concentrada - Possui as mesmas 
características da linha 16 Coated, 
porém com maior concentração 
pigmentária. 

Westerprint CF - Tinta gráfica desen-
volvida com secagem mais rápida, 
indicada para papéis de secagem 
lenta (couchê fosco e papéis offset). 
Por ser mais secativa não aconselha-
mos deixar de um dia para outro na 
máquina. Em paradas prolongadas 
utilizar o spray anti-secativo.
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Acabamentos

Verniz UV total

Brilho e fosco Alto nível de silicone para auxiliar 
deslizamento das folhas em processos de conver-
são de alta velocidade, por exemplo, na encader-
nação de capas de revistas, e por isso não aceita 
colagem. 

Verniz UV total colável-brilho.

Verniz de uso geral adequado para a maior parte 
das aplicações em que o processamento adicio-
nal como colagem ou hot stamping é necessário. 

Verniz UV com reserva-cyrel

O verniz UV é aplicado com registro em áreas 
escolhidas de uma imagem impressa para realçar 
ou proteger o impresso ou formar parte do projeto 
gráfico. O verniz UV é indicado para trabalhos de 
maior duração e aplicações funcionais, tais como 
manter abas de colagem e áreas para carimbo de 
fornecedores livres de verniz. 

Verniz UV high gloss/high fosco

Este é um verniz de alto brilho ou fosco aplicado 

Laminação acetato semitone 

Filme de acetato com acabamento semi-opaco. 
O semitone oferece mais clareza do que os filmes 
opacos padrão, o impresso parece ser mais nítido 
tornando texto mais legível. O semitone tem pro-
priedades de colagem boas e a superfície é resis-
tente à marcação de dedos e a arranhamento. 

Laminação PET Brilho 

Filme de poliéster resistente ao calor e agentes 
químicos. Pode ser usado em descansos de mesa 
ou impressos que necessitam de proteção. 

Laminação Nylon 

Filme de nylon resistente ao calor e agentes quí-
micos, à tração, rasgo e arranhadura. Dá dura-
bilidade extra, a manuais de oficinas etc. ou em 
condições de muita umidade. 

Laminação BOPP “SILK” 

Filme de polipropileno intermediário entre os fil-
mes brilhante e opaco na laminação de OPP, em 
brochuras e capas de livros. Como no OPP opa-
co, a superfície tem tendência a ser arranhada. 

em áreas escolhidas de uma ima-
gem impressa. 

Verniz UV texturizado.

Revestimento texturizado com efeito 
acetinado aplicado em áreas escolhi-
das de uma imagem impressa para for-
mar uma barreira protetora resistente 
para a superfície impressa subjacente. 

Verniz UV Glitter 

Verniz UV de alto brilho contendo 
flocos de poliéster metalizado que 
adiciona “cintilação” quando aplica-
do em áreas escolhidas de uma ima-
gem impressa, dando “apelo visual.

Verniz raspe e cheire As tintas raspe 
e cheire são projetadas para dar um 
“estouro” específico de fragrância 
quando aplicadas a áreas escolhidas 
de folhas impressas. A fragrância é 
liberada esfregando-se suavemente 
a área de estouro de fragrância.

Laminação BOPP Gofrado 

Dois tipos: casca de ovo e linha mé-
dia. Oferece alta resistência a rasgo 
e tem durabilidade longa. 

Hot Stamping 

Não está limitado às fitas douradas e 
prateadas, mas abrange fitas pigmen-
tadas, holográficas e de segurança, 
combinadas com imagens gofradas 
para produzir efeitos tácteis. 

Fitas texturizadas 

Alternativa de baixo custo às fitas de 
segurança 

Gofragem Efeitos tridimensionais

A gofragem é eficaz usada com ou-
tros processos: laminação opaca UV 
com reserva, com a imagem UV na 
reserva gofrada fora da laminação, 
ou hot stamping e gofragem.

Vernizes

Laminações
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Tipografia

Existe milhares de tipos disponíveis, e são cria-
das novas tipografias todos os dias, porem, pode-
se classificar os tipos em seis categorias básicas: 
Estilo antigo, moderno, serifa grossa, sem serifa , 
manuscrito e decorativo

Estilo antigo: Tipos sempre serifados, baseados na 
escrita à mão dos escribas com a utilização de 
penas. 

Ex: Times
Estilo moderno: Tipos sempre serifados, com con-
trastes fortes entre as linhas estruturais e as serifas 
que são sempre finas. 

Ex. Bodoni
Serifa grossa (egípcios): Tipos sempre serifados, 
com quase nenhuma transição entre serifa e es-
trutura, geralmente suas serifas são quadradas e 
grossas.

Ex. Memphis
Sem serifa: Tipos sem nenhuma serifa, quase 
sempre sem transições.

Ex. Helvética
Ex. com transição: Optima
Manuscrito: Tipos que simulam a escrita manual.

Ex. Lucida 
  Handwriting

Decorativo: Tipos engraçados e diferentes que si-
mulam desenhos e grafismos.

Ex. Bermuda
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{ 11.3. análise de  processos 
 de fabricação }

Off-set

Impresso

O sistema de impressão off-set utiliza chapas de 
alumínio como meio de gravação e transferência 
de imagem. A tinta passa para o cilindro que car-
rega a chapa de alumínio, que passa a imagem 
negativa para um cilindro de borracha que então 
passa a imagem correta para o papel.

Esse sistema é um dos mais utilizados no mundo 
na reprodução gráfica de impressos, tanto para 
embalagens como para impressos publicitários e 
editoriais.

Dispõe de máquinas que produzem cerca de 
4000 a 15000 impressos por hora.

Serigrafia

Sistema de impressão milenar base-
ado na permeabilidade, onde o pro-
cesso consiste em vedar as tramas 
de uma rede fina de nylon gravada, 
onde não será impresso, e deixar 
passar a tinta nas áreas que serão 
impressas.

O grande mérito desse sistema é im-
primir sobre suportes, irregulares, rí-
gidos ou flexíveis, porém o sistema 
serigráfico, também chamado de 
silk-screen, ainda deixa a desejar em 
termos de velocidade.

Flexografia

A flexografia consiste em um sistema parecido 
com um carimbo, onde são utilizadas matrizes de 
impressão em borracha ou sairel com o grafismo 
em relevo, chamados de clichês. Estes são presos 
nos cilindros de impressão da impressora flexo-
gráfica e imprimem transferindo a tinta do relevo 
para o suporte.

As vantagens da flexografia estão na velocidade 
de impressão e no baixo custo, embora atual-
mente os problemas na qualidade estejam dimi-
nuindo cada vez mais, a flexo (como é chamada 
no meio gráfico) ainda é inferior se comparada a 
outros sistemas de impressão. O ponto de retícula 
da flexografia é grande comparando-a com o off-
set, e o sistema não possibilita o uso muitas cores 
com praticidade, devido a necessidade da produ-
ção de clichês para cada cor, além da impressão 
separada em cada cor. Não é recomendada a re-
produção de textos longos através da flexo, a não 
ser que seja proposital visando uma composição 
artística da tipografia.

A flexo é utilizada principalmente em cartona-
gem, ou seja, embalagens de papelão, embala-
gens flexíveis, etc.

Computer to plate

O CTP é a atual tecnologia que 
substitui a gravação de chapas de 
alumínio do sistema off-set através 
de uma lamina de acetato chamada 
fotolito. O CTP consiste na gravação 
direta da chapa de alumínio através 
de um equipamento que bombar-
deia com laser a matriz de impres-
são. Esse sistema acrescenta maior 
rapidez e qualidade na produção 
gráfica. Computer to plate significa 
“Computador para a chapa”, descri-
ção literal do processo.

Computer to press

Esse é o sistema de impressão digital 
que vem sendo muito utilizado atu-
almente para a reprodução de im-
pressos únicos ou personalizados. 
Uma evolução da impressão a laser 
com qualidade gráfica bem supe-
rior, chamado por algumas empre-
sas de impressão digital por “off-set 
digital”. Computer to press significa 
“Computador para impressão” des-
crição literal do sistema digital.
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Digital

Encadernações Lombadas

Existem várias opções de encadernações: a bro-
chura costurada, a brochura colada, o wire-o, e 
o espiral.

A brochura costurada é a encadernação na qual 
os cadernos são costurados na lombada em forma 
de acabamento, e colados a uma capa mole nor-
malmente em com papel grosso.

A brochura colada é a encadernação na qual os ca-
dernos são apenas colados e fresados (sem costura). 

O wire-o é uma evolução do processo de enca-
dernação em espiral, que utiliza o suporte feito 
em aço, que normalmente é realizado em formas 
de quadrado ou retângulo, muito utilizado para 
elaboração de agendas, calendários, apostilas e 
cadernos escolares.

A Encadernação Wire-o, torna o processo mais 
consistente e rígido, permitindo um acabamento 
mais sofisticado e detalhado do material. Permite 
também a utilização de várias gramaturas de pa-
péis e outros tipos de materiais, como PVC, lami-
nas plásticas entre outros.

O método de Encadernação com Espiral é o mais 
comum, utilizado para encadernação com qual-
quer quantidade de páginas, por exemplo: cader-
nos escolares, apostilas de cursos, trabalhos uni-
versitários, monografias e TCCs.

Existem atualmente dois tipos de 
lombadas, a quadrada e a canoa.

A lombada quadrada é utilizada 
quando o volume de papel é grande 
e é requerido um acabamento mais 
profissional em relação às espirais. 
Nesse caso só é possível a sua con-
fecção quando o material for dividi-
do em cadernos para formar a área 
de costura ou colagem.

A lombada canoa é produzida pelo 
processo de grampeamento na do-
bra das páginas, podem ser utiliza-
dos os grampos convencionais ou 
grampos Omega (Ω) para uso em 
fichários.

A criação de aplicativos para o iPad ainda é, de 
certo modo, uma novidade.

Na opinião de Damian Proctor, chefe de design 
da agência britânica RedWeb, o maior desafio 
é criar em um território desconhecido. Não há 
evidências se o design para web e para computa-
dores se aplica ao tablet da Apple, ou se o ideal 
é buscar referências no design para dispositivos 
móveis, como celulares. Proctor prevê que o mais 
óbvio é que um novo design surja da combinação 
de ambos.

Especialistas dizem que a tela do iPad é muito 
brilhante e que o uso prolongado pode cansar 
os usuários. É preciso levar em consideração o 
contraste de cores. O co-fundador da agência 
americana Buckowl, Bobby Ghoshal, sugere que 
talvez o uso de cinza em vez de branco e de cin-
za escuro em vez de preto amenize o problema. 
É preciso levar em conta a densidade de pixels 
do tablet, somada à dimensão da tela – algo entre 
um monitor e um smartphone, projetando uma 
navegação agradável.

Para Ghoshal, a criação de sites para 
iPad deve possuir um design seme-
lhante a revistas impressas de alta 
qualidade, contendo grandes ima-
gens, ótimos textos com tipografia 
bela e títulos visíveis. Todos esses 
fatores criam uma experiência que 
chama a atenção do usuário. Ele 
também acrescenta que é impres-
cindível balancear textos com fotos 
e vídeos, criando uma experiência 
visual menos cansativa.

Mais limpo, 
suave e mais 
rápido que sua 
versão para 
computadores. 
Assim é o 
site da Nike 
otimizado para 
iPad.
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É preciso entender também a mudança de orientação do conteúdo do iPad. Raluca Budiu, 
especialista em experiência do usuário do Nielsen Norman Group, recomenda não criar 
layouts diferentes para as visualizações horizontal (paisagem) e vertical (retrato). Se, no 
entanto, esta opção for escolhida, é preciso certificar-se de que todos os elementos que 
estiverem disponíveis em uma orientação estarão também na outra. No caso de websites, 
a orientação também muda o layout, o que, na maioria das vezes exige a inserção de um 
scroll (barra de rolagem) para a visualização de todos os itens da tela.

O iPad pode ser usado na orientação horizontal e vertical. Desse modo, as 
páginas web mudam a estrutura, fazendo uso do scroll para deslizar a página e 
visualizar seu conteúdo por completo.

Assim, para a criação de layouts para iPad, designers e programadores têm seguido um 
raciocínio semelhante ao usado na criação de páginas web. Do mesmo modo como foi 
com o iPhone, onde especialistas criaram sites e aplicativos otimizados para sua tela, a 
tendência é de que essa evolução também chegue à layouts visualizados no iPad.

Como ferramentas de criação de programas e 
aplicativos para iPad, são utilizados:

HTML

O HTML (Hypertext Markup Language), em sua 
versão 5, é responsável por organizar e formatar 
as páginas na Internet. Dentre outros avanços, o 
HTML5 possui:

novas API’s (Application Programming Inter-•	
face ou Interface de Programação de Aplica-
ções). Entre elas, uma para desenvolvimento 
de gráficos bidimensionais, 

controle embutido de conteúdo multimídia, •	

aprimoramento do uso off-line, •	

melhoria na depuração de erros, •	

Esta evolução da linguagem padrão para web 
pode eliminar a necessidade de plug-ins para 
aplicações multimídia em navegadores. Diversos 
críticos consideram a tecnologia como um forte 
concorrente ao programa Flash, da Adobe.

O HTML5 oferece uma experiência web total-

mente diferente para usuários. Com 
ele, os navegadores de Internet dei-
xam de ser simples “mostradores de 
páginas” e passam a ser um renderi-
zador de "web software".  

CSS

Cascading Style Sheets (ou simples-
mente CSS) é uma linguagem de 
estilo utilizada para definir a apre-
sentação de documentos escritos 
em uma linguagem de marcação, 
como HTML ou XML. Seu principal 
benefício é prover a separação entre 
o formato e o conteúdo de um do-
cumento.

Ao invés de colocar a formatação 
dentro do documento, o desenvol-
vedor cria uma ligação (link) para 
uma página que contém os estilos, 
procedendo de forma idêntica para 
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todas as páginas de um portal. Quando for neces-
sário alterar a aparência do portal, basta modifi-
car apenas um arquivo.

JavaScript 

JavaScript é uma linguagem de programação for-
mulada por meio de códigos. Utilizando essa lin-
guagem, é possível modificar dinamicamente os 
estilos dos elementos de uma página em HTML. 
O JavaScript é usado na construção do navegador 
de Internet Mozilla, além da aplicação em outros 
navegadores.

H.264

Este é um padrão para compressão de vídeo. Foi 
desenvolvido visando a criação de um padrão 
compatível com vídeos de baixa e alta resolução 
ou com baixa e alta taxa de bits (a taxa de bits re-
presenta o tamanho final desejado para o arquivo 
e, normalmente, é apresentada como Kbit/s).

iBooks

Este aplicativo, distribuído pela Apple, recebe 
principalmente arquivos no formato ePub*, con-
teúdo da iBookstore (a loja online da Apple, onde 
se pode comprar aplicativos e programas para os 
aparelhos da empresa). O iBooks lê livros eletrô-
nicos em formato PDF e multimídia. Ele funciona 
para iPad, iPhone e iPod Touch.

*ePub: abreviação de Eletronic Publication, ou 
Publicação Eletrônica. O ePub é um formato de 
arquivo digital padrão específico para livros ele-
trônicos (ebooks). O padrão é destinado a funcio-
nar como um único formato oficial para distribui-
ção e venda de livros digitais.

Adobe Photoshop

Software amplamente conhecido, utilizado para 
edição e produção de imagens bidimensionais.

Adobe Illustrator

Software utilizado para elaboração e editoração 
de imagens vetoriais e ilustrações.

No início, a grande polêmica em 
torno do iPad foi a não utilização e 
reconhecimento do programa Flash, 
da Adobe, mundialmente utilizado 
para a criação de animações interati-
vas, jogos, vídeos e sites. No entanto, 
em abril de 2010, a Adobe divulgou 
que o programa InDesign CS5 (espe-
cializado no layout e diagramação 
de publicações editoriais), contará 
com a opção de exportação para o 
formato ePub, sincronizando-o com 
o tablet da Apple. Desse modo será 
possível criar livros eletrônicos com-
patíveis com o iBooks, aceito pelo 
iPad, iPhone e iPod Touch.

Já em setembro do mesmo ano, a 
Apple anunciou que fará algumas 
modificações no desenvolvimen-
to de programas de seus produtos. 
Dentre elas, a permissão do uso do 
Flash para a criação de aplicativos. 
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{ 11.4. análise de  normas }

ABNT NBR 14869:2002   

Título: Tecnologia gráfica - Livros didáticos - Es-
pecificações  

Objetivo: Esta Norma especifica os requisitos mí-
nimos para livros didáticos (livro do aluno, livro do 
professor, caderno de exercícios e caderno de ati-
vidades), com a finalidade de garantir um produto 
adequado, com aparência, resistência e durabili-
dade necessárias para a sua finalidade de uso.

ABNT NBR 15201:2006   

Título: Tecnologia gráfica - Livros didáticos - Clas-
sificação de defeitos e métodos de ensaio  

Objetivo: Esta Norma classifica os defeitos e es-
tabelece os métodos de ensaio para avaliação da 
qualidade de livros didáticos.

ABNT NBR 6029:2006   

Título: Informação e documentação - Livros e fo-
lhetos - Apresentação  

Objetivo: Esta Norma estabelece os princípios ge-
rais para apresentação dos elementos que consti-
tuem o livro ou folheto.

ABNT NBR 8546:1984   

Título: Condicionamento de livros para ensaios  

Objetivo: Esta Norma fixa as condições exigíveis 
de temperatura e umidade relativa do ar do am-
biente de laboratório para condicionamento de 
livros, antes e durante os ensaios.

ABNT NBR 9481:1986  

Título: Livro - Determinação da resistência à tração

Objetivo: Esta Norma prescreve o método para deter-
minação da resistência à tração das folhas no livro.

ABNT NBR 9482:1985 

Título: Livro - Determinação da resistência à flexão

Objetivo: Esta Norma prescreve o método para deter-
minação da resistência à flexão das folhas no livro.

ABNT NBR 9483:1985    

Título: Livro - Determinação da va-
riação de resistência à tração e à 
flexão antes e após tratamento tér-
mico.

Objetivo: Esta Norma prescreve o 
método para determinação da varia-
ção de resistência à tração e à flexão 
de livros, antes e após tratamento 
térmico.

ABNT NBR ISO 2108:2006 

Título: Informação e documentação 
- Número Padrão Internacional de 
Livro (ISBN)

Objetivo: Esta Norma estabelece as 
especificações do Número Padrão 
Internacional de Livro (ISBN) como 
um sistema de identificação interna-
cional exclusivo para cada formato 
ou edição de uma publicação mono-
gráfica publicada ou produzida por 
um editor ou produtor específico. 
Ela especifica a construção de um 
ISBN, as regras para sua atribuição 
e utilização, os metadados a serem 
associados à atribuição do ISBN e a 
administração do sistema ISBN.
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12. Briefing
Objetivando destacar a diversidade e a cultura da língua portuguesa falada no Brasil e aproximar e 
valorizar os grupos linguísticos, baseando-se em fatores como a identidade e regionalidade têm-se as 
seguintes diretrizes.

Conceito

Desenvolver um material que atinja o leitor não 
em um plano técnico, mas assim, curioso, onde 
ele sinta vontade de descobrir novas abordagens 
sobre como se dissocia a língua e como se asso-
cia a determinados grupos.

O material deve interagir com o leitor de forma a 
tornar a comunicação maleável e personalizada, 
a fim de misturar e exaltar as diferentes unidades 
linguísticas existentes e não separá-las em seções 
causando maior segregação.

A intenção principal é criar ao leitor um ambiente 
onde ele possa navegar pelas diversidades e se 
encontrar em determinados momentos, salientan-
do que ele faz parte de um conjunto que é todo 
diverso, e que suas particularidades também es-
tão descritas ali.

Imagens associadas a frases características poten-
cializam o interesse e geram curiosidade pelo res-
tante do material, que deve ser complementado 
com textos explicativos.

Publico alvo

O publico alvo a ser atingido compreende pes-
soas entre 17 e 35, curiosas e apreciadoras de 
cultura em geral, devendo atender tanto os mais 
velhos que consomem principalmente material 
impresso, quanto os mais novos e antenados com 
conteúdos digitais.

Características obrigatórias

O projeto deve abordar diferentes mídias, a im-
pressa e a digital representada pelos E-readers 
como Ipad e o Kindle.

A versão digital deve apresentar um bom nível de 
interatividade e conteúdos exclusivos em relação 
ao impresso.

A versão impressa deve trazer uma navegação di-
nâmica e não linear, de modo que o leitor possa 
passear pelo conteúdo

Características desejáveis

Pode-se desenvolver um aplicativo 
nos moldes do E-reader para Smar-
tphones e Ipods.

Formato

O formato da versão impressa deve 
seguir as proporções de tela dos E-
readers, porém deve ser maior do 
que os formatos convencionais dos 
livros de linguística.

Conteúdo

O livro deve abordar as diversas ver-
tentes da língua portuguesa, porém 
com enfoque maior nas questões 
de sotaques e expressões. Dentre as 
abordagens estão a parte histórica 
da língua portuguesa, as influências 
de outras línguas, a relação das di-
ferentes formas do português tanto 
no Brasil como em Portugal, os sota-
ques e regionalismos de cada região 
do país, as gírias e expressões utili-
zadas, a forma que a língua toma na 
internet, e artigos de personalidades 
do português.
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13. Propostas iniciais

IMG

IMG

IMG

IMG

Início de frase

�nal de frase �nal de frase

Início de frase

BOX
info

BOX
info

BOX
info

BOX
info

IMG

IMG

IMG

IMG

Início de frase

�nal de frase �nal de frase

Início de frase

BOX
info

BOX
info

BOX
info

BOX
info

Essa proposta consiste na utilização de imagens 
e frases características de cada região que podem 
ser intercaladas formando uma brincadeira de 
mistura de culturas.

IMG

Efeito multiply
com imagem
ou texto

Início de frase
para todos

BOX
info

IMG

Efeito multiply
com imagem
ou texto

Início de frase
para todos

BOX
info

Essa proposta em variação da primeira utiliza 
acetatos para intercalar efeitos sobre as páginas 
que se decorrem.



99 }

Efeito multiplycom imagem
ou texto

frase

BOX

info IMG

BOX
info

IMG

IMG2
IMG2

IMG2

IMG2

IMG2

IMG2

IMG2

IMG2

IMG2

IMG2

Aqui o leitor pode manipular livremente a trinca: 
imagem, conteúdo e efeito, podendo escolher a 
composição do seu conteúdo.

Pode-se também, dar ao leitor a oportunidade de 
destacar os conteúdos ou imagens e encaixados 
em outros “ambientes“ dentro do material.
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14. Validação

Valores negativos
O impacto de uma proposta sobre diversida-•	
de lingüística que aborde mais o lado cultural 
do que técnico é desconhecido.

Criar retratos de uma nação falante pode criar •	
conflitos caso haja divergências no material.

O custo pode ser elevado devido ao nível de •	
interatividade que se propõe.

Valores positivos
Agrega valor a língua portuguesa, mostra que •	
a diversidade é uma riqueza que propicia 
criatividade, e que o brasileiro é um povo 
unido mesmo sendo diferente.

Serve de referência conceitual em diversas •	
áreas, para desenvolvimento de ações e pro-
dutos no Brasil.

Abre um novo caminho editorial, relacionan-•	
do cultura, expressão e língua.

Tem grande potencial de aceitação perante o •	
público, pois atrai quem não gosta de con-
teúdo normativo e quem gosta é atraído por 
questões culturais que podem ser agregadas 
ao conhecimento.

Possibilita a criação de trabalhos paralelos •	
como exposições e revistas ligadas ao con-
teúdo.

A nível educacional, ajuda na assimilação e •	
respeito à diversidade.

Potenciais de 
inovação
Marca uma nova categoria de livros, 
estando entre os livros de cultura 
brasileira e os livros de língua por-
tuguesa, criando uma nova opção 
para quem tem curiosidades sobre a 
língua fora da visão normativa.

Atinge um patamar mais acessível 
da língua onde não é necessário um 
alto nível de conhecimento para a 
compreensão do conteúdo. 

Amplia horizontes para a pesquisa 
das particularidades da língua no 
Brasil.
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{ 15.1. mapa conceitual }
15. Ênfase principal

Para iniciar o processo de criação e desenvolvimento do projeto, foi criado um mapa 
conceitual a fim de cercar os conceitos base.

O mapa é focado em características de expressão através da fala na língua portuguesa. A 
fala, além de fazer sua função de comunicação, revela uma identidade sonora, que suge-
re características culturais e sociais. A fala também demonstra sentimentos e sensações, 
revelando humor e estado de espírito.
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{ 15.2. estrutura do livro }

Seções

Formato

1024px

768px

IPAD IMPRESSO
210mm 210mm

310mm

1024px

768px

IPAD IMPRESSO
210mm 210mm

310mm

Se tratando de um material que atingirá mídias di-
ferentes, foi tirado uma medida base a partir das te-
las do Ipad, essa proporção retangular foi aplicada 
à pagina da versão impressa, onde a página dupla 
equivale ao Ipad no formato paisagem e a página 
simples equivale ao Ipad no formato retrato.

Dadas as proporções, a relação de 
tamanho da versão impressa foi de-
finida com base no aproveitamento 
de papel na folha formato AA (76mm 
x 112mm)

Resolução do Ipad

Formato do impresso

De acordo com conteúdo pré estabelecido o li-
vro foi dividido em sete seções: “Era uma vez...”, 
”Bagagem”, “Lá & Cá”, “Auto-falante”, “Dando a 
letra”, “P.T. 2.0” e “Artigos”

A seção “Era uma vez...” aborda a parte histórica 
da língua portuguesa, passando pelas origens da 
língua até os seus desdobramentos no Brasil.

A seção “Bagagem” traz as influências de outras 
línguas no português.

A seção “Lá & Cá” mostra as diferentes formas do 
português do Brasil com Portugal, e as diferenças 
regionais do português nos estados brasileiros.

A seção “Auto-falante” é uma das principais se-
ções do livro que traz a língua pelo ponto de vista 
dos sotaques aliado as culturas regionais. O pró-
prio nome traz uma brincadeira sugestiva onde 
Auto-falante escrito com “U” se refere a pessoa 
que fala, porém acaba-se por associar a Alto-fa-

lante com “L “, objeto que está dire-
tamente ligado ao som.

A seção “Dando a letra” é a segunda 
principal seção do livro, mostrando 
a riqueza cultural das gírias e ex-
pressões regionais do português no 
Brasil.

A seção “P.T. 2.0” apresenta a varia-
ção que a língua tomou na internet. 
O nome faz relação do português 
com WEB 2.0.

A seção “Artigos” traz citações de 
personalidades da língua portuguesa
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{ 15.3. estudo tipográfico }

Tendo a tipografia como principal elemento gráfi-
co representativo da língua, foi realizada uma aná-
lise de diversas tipografias de diversas categorias a 
fim de classificá-las e sugerir seus possíveis usos.

stg
stg

stg
stg
stg

stg

Alabama

Tipografia de traços manuais e desor-
denados, lembra distração e rabisco.

AlphaRuler

Tipografia de traços manuais, rabis-
cados, porém uniformes e retilíneos.

Amputa Bangiz

Tipografia de peso, traço rígido e pon-
tudo, lembra tiras de papel dobrado.

Ballpark

Tipografia caligráfica e orgânica, 
mantêm uma boa suavidade mesmo 
com o traço pesado.

Bloody

Tipografia decorativa que lembra 
um liquido escorrendo.

Crack Babies

Tipografia decorativa que lembra os 
tipos moveis ou carimbos.
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stg
stg
stg
stg
stg
stg
stg
stg

Exus Pilot

Tipografia pesada onde as letras pa-
recem blocos espessos..

QUE FONTita!

Tipografia irreverente com traço pra-
ticamente infantil.

SF Aftershock

Tipografia pesada com rachaduras 
e inclinações, lembra também os ti-
pos móveis.

Snickles

Tipografia vernacular com constru-
ção suave e harmonica.

Acidic

Tipografia decorativa reticulada, 
passa a sensação de desfoque ou 
chiado.

Agate

Tipografia sem serifa com transições  
de grosso/fino, assemelha-se a Optima

Andes

Tipografia sem serifa com altura x alta, 
lembrando Art Deco.

AntiGlare

Tipografia decorativa com interven-
ções, passando uma idéia de chiado.
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stg
stg
stg
stg
stg
stg
stg

stg

Backfire

Tipografia decorativa que traz a 
idéia de carimbo, ou algo que saiu 
do registro.

Bad Seed

Tipografia decorativa representando 
tra;os manuais mais rebeldes feitos 
com pincel.

BakerSignet

Tipografia sem serifa com transições 
grosso/fino, excelente pra uso em 
textos devido à sua personalidade.

Baloon

Tipografia decorativa e irreverente, 
lembra cartazes de supermercado.

Bell Centennial 

Tipografia sem serifa que permite 
[otima leitura em textos reduzidos.

Bell Gothic

Tipografia sem serifa que permite 
[otima leitura em textos reduzidos.

Bizarro

Tipografia decorativa representada 
através de ilustrações.

Bloodsuckers

Tipografia decorativa representada 
através de liquido escorrido de uma 
forma mais rebelde.



{ 108

stg
stg
stg
stg
stg
stg
stg

Bloodsuckers

Tipografia decorativa representada 
através de liquido escorrido de uma 
forma mais rebelde.

Bruce

Tipografia decorativa amorfa e 
desuniforme.

Brushstroke Plain

Tipografia manuscrita, com um 
certo peso mas traços suaves.

Castle T

Tipografia sem serifa com tra;os 
leves e pouca transição.

Connection

Tipografia decorativa que traz um 
conceito de confus’ao e desfoque.

Distress

Tipografia decorativa que lembra os 
tipos móveis de lambe-lambe.

Donner

Tipografia decorativa manual que 
lembra traços infantis ou desleixados.
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stg
stg
stg
stg
stg

Graveyard Shift

Tipografia decorativa de peso com 
intervenção nas bordas.

Humanist

Tipografia sem serifa e sem transição 
com peso ideal para títulos.

1Rial

Tipografia vernacular utilizada em 
cartazes de rua.

Trendy

Tipografia vernacular, lembrando o 
ambiente de periferia.

Kilogram

Tipografia sem serifa de grande peso 
e tra;os simples.
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{ 15.4. estudo cromático }

O estudo inicial de cores partiu de dois principios: sendo o Brasil um pais tropical onde 
as povo é caloroso e hospitaleiro, foi definida a composição cromática a partir de cores 
quentes, e sendo a língua portuguesa originária de Portugal, partiu-se então de um ver-
melho escuro para a mistura de outras cores.

Alem disso também foram consideradas as tendências de cores para o Brasil 2011.

Vermelhos

Amarelos e marrons 

Verdes

Azuis

Paleta de cores
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{ 15.5. marca }

Para conceituar a marca foram listados alguns termos chave que devem embasar o design.

Brasil•	

Diversidade•	

Expressão Cultural (transmitir idéias, expres-•	
sar emoções, se comunicar, falar)

Diversidade lingüística no Brasil•	

Mistura de culturas (liquidificador)•	

Mistura de comportamentos (moda, música, •	
religião, culinária)

Mistura de línguas (originou um português •	
original, diferente)

Língua ganhou novas características (sota-•	
ques, etimologias, gírias, expressões, inter-
net)

Língua muda = sociedade muda•	

Valorizar, evidenciar diversidade linguística•	

Conhecer riqueza da língua•	

Jovialidade, curiosidade, humor (alegria: ca-•	

racterística do brasileiro), des-
contração, irreverência

Minimizar preconceitos•	

Língua na história = língua no •	
cotidiano

Chamativo, atraente•	

Interatividade, brincadeiras com •	
o leitor , criatividade

Juntar as unidades linguísticas•	

A língua é variada, diversa = •	
amorfa 

•	A	língua	é	a	identidade	=	mar-•	
ca própria, registrada

Idioma é vivo, muda com o tem-•	
po, movimento constante

 Se transforma, é dinâmico•	

Brainstorming

Naming

Sotaque Tipográfico

•	Sotaque:	é	uma	maneira	particular	que	uma	pessoa	tem	de	pronunciar	as	palavras	e	as	
frases, uma pronúncia característica. Ou seja, um acento, uma forma acentuada, carac-
terística de se falar.

•	Tipo:	“tipo	assim”	–	gíria	usada,	geralmente,	por	adolescentes	e	jovens.

•	Gráfico:	visual,	que	comunica	algo	visualmente.

•	Tipográfico:	que	se	utiliza	de	tipografias,	fontes,	letras	como	elemento	de	composição.
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S
G( ) S

G[ ]

S
G( ) S

G[ ]

Forma

Foi utilizada a relação de semelhança entre o T e 
o F para criar um composição que entrelasse as 
palavras. O conceito da relação da letra com o 
som, está presente através dos diferentes pesos e 
tamanhos.

Os cortes do T e do F funcionam como underline, 
ligando as palavras, reforçando a união e valori-
zação das culturas.

Cores

Foram definidos cores quentes para aplicação da 
marca Sotaque Tipográfico devido à dois fatores: 
à relação com o calor humano já que esta sendo 
retratada a língua que é uma forma de comuni-
cação, e a relação com a origem da língua portu-
guesa, proveniente de Portugal, onde o vermelho 
é uma das cores principais.

Icone

Para a versão digital foi criado um ícone com a 
sigla STG.

15 
98 
98 
7

0 
92 
91 
0

0 
75 
91 
0

Diversidade

Mistura, riqueza, variedade, “tudo”, grandeza.

Comunicação / Fala

Expressão cultural, transmitir idéias, expressar 
emoções.

Irreverência

Humor, alegria, descontração, curiosidade, jovia-
lidade.

Identidade

Brasil, brasileiro, cultura, marca, sensações.

Dinamismo

Vida, coração, mudança constante, movimento, 
transformação, mutante, interativa.

Pilares de personalidade

A fala do brasileiro é única. O jeito de ser se refle-
te na fala do brasileiro que acaba se tornando sua 
identidade, assim definiu-se a seguinte essência:

O (MODO DE) FALAR NÃO SÓ 
COMUNICA, MAS EXPRESSA A 
NATUREZA DO BRASILEIRO.

Essência da marca
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{ 15.6. linguagem gráfica }
Evolução da Forma

Pensando-se em não simplesmente transmitir ao 
leitor informações teóricas e técnicas, foram es-
tudados layouts de páginas que abordassem um 
conteúdo e uma leitura visual chamativa e des-
contraída, fazendo uso de elementos visuais ou-
sados e conteúdo de texto que aborde as varian-
tes populares e informais da língua. Desse modo, 
planejou-se um livro onde o ponto de atração 
seja a maneira diferenciada de se abordar um 
conteúdo. 

Fazendo uma análise no foco tema, ou seja, o FA-
LAR, conclui-se que seria interessante e oportuno 
o desenvolvimento de uma variante do livro im-
presso, transportando seu conteúdo para a área 
digital. Assim, pensou-se em projetar o livro em 
sua versão impressa e também em versão digital, 
para ser lido no iPad (tablet com leitor eletrôni-
co da empresa Apple). Desse modo seria possível 
abordar não somente o aspecto visual, mas a inte-

Exemplos análogos de linguagem gráfica

ratividade com o leitor e a sonorida-
de do FALAR brasileiro, evidencian-
do ainda mais suas variantes. Com 
esse pensamento, é possível acom-
panhar as tendências das grandes 
editoras nacionais e internacionais, 
que já disponibilizam ou disponi-
bilizarão o mesmo livro em versões 
impressas e digitais, atingindo dife-
rentes públicos e mercados.

Para desenvolvimento de ambos os 
projetos, pensou-se na criação de 
uma mesma estrutura formal, mas 
que mostre um conteúdo e leitura 
diferenciada entre o livro impresso e 
o digital, de modo que um não seja 
somente uma adaptação do outro.
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{ 15.7. proposta final }
O livro impresso possui dimensões definidas em 460mm x 340mm (formato aberto) e 
230mm x 340mm (formato fechado). Esse tamanho foi estipulado tendo como base uma 
página visualizada na tela do iPad.

As páginas do formato digital do livro possui dimensões definidas em 1024px x 768px.

As seções e assuntos estão descritos no tópico 15.2 página 104.

Abaixo, como exemplo, um dos principais espelhos do livro Sotaque Tipográfico, este 
espelho abre a seção Auto-falante que aborda a questão dos sotaques. Foram utilizados 
elementos que caracterizam a imagem da cultura que fala com o determinado sotaque.

Abaixo, exemplos de outras seções

Seção Auto-falante Seção Dando a letra Seção Dando a letra

Somos poliglotas na nossa própria língua, somos 
auto-falantes do português plural e rico. Auto-
falante escrito com “U” se refere a pessoa 
que fala, porém a associação com o objeto 

alto-falante traz a sugestiva idéia do som, que reflete a 
identidade sonora revelada nas diferentes regiões.Chapéu de palha 

e o prozeado do 
caipira.

veja
Sotaque
Caipira

Página XX

Chimarrão: 
aquecendo os 

sulistas.

veja
 Sotaque

Sulista
Página XX

Literatura de Cordel: a cultura 
da língua no nordeste.

veja
 Sotaque Nordestino

Estação da 
luz, um marco 

paulista

veja
 Sotaque 
Paulista

Página XX

Boi Caprichoso e Boi 
Garantido: a tradição do 

Festival de Parintins.

veja
 Sotaque Nortista

Pão de queijo: a culinária na 
ponta da língua dos mineiros.

veja
Sotaque Mineiro

Lembrança do Senhor do Bonfim: o 
espírito hospitaleiro baiano.

veja
Sotaque Sulista
Página XX

Cristo Redentor 
e a Calçada de 
Copacabana: a 
beleza carioca.

veja
Sotaque
Carioca
Página XX

Sotaque Nortista

Mano, a como tá o 
tucurané? R: R$10, 
tá fesquinho que só!

Este um não faz nada 
da vida e olhe olhe...

Tu chegaste agora e 
já quer pegar o beco?

O sotaque lusófono que abrange a maior 
extensão territorial entre todos no planeta.

Rapaz, quanto custa 
o tucunaré? R: R$, 
está bem fesquinho!

Ele não faz nada da 
vida e olhe lá...

Você acaba de chegar 
e já quer ir embora

Amazofonia, ou sotaque nortista, refere-se ao sotaque 
empregado por boa parte dos habitantes da região 
amazônica (ou seja, a região norte do Brasil) e de seus 
sete estados.

Tem como característica o uso correto da segunda 
pessoa do singular como “ tu fizeste","tu és", "tu foste", 
"tu chegaste", além do “r” arrastado e o “s” chiado 
como os cariocas. O "d" é pronunciado som de "dj" e "t" 
com som de "tch".

O sotaque nortista é famoso também pela 
limpidez e a nitidez na pronúncia. Os sons de 
"l" e "li" são palatalizados, como "famílhia" 
(família) ou "palhito" (palito).

Quase não existe o emprego de "você" e 
não se trocam os som das letras "s" por "r";

Sotaque 
Nordestino
O sotaque caloroso e 
marcante do Nordeste.

Os nordestinos usam preferencialmente o pronome de 
segunda pessoa “tu”, ao lado do pronome “você”, mas 
ambos sempre com conjugação na terceira pessoa  
do singular.

A abertura das vogais “e” e “o”, que passam para “é” 
e “ó” é típica dos dialetos do Norte-Nordeste do Brasil, 
distinguindo-os nitidamente dos dialetos do Centro-Sul

Há várias mudanças com os fonemas “lh” e “nh” como 
o apagamento do “nh” antes da vogal “i” por exemplo 
“rainha” se torna “raia” e “filho” se torna “fi”.

O dialeto nordestino nem se 
configura como o sulista, nem como 
o carioca, quanto a possibilidade 
de chiado no “s”, mas num meio 
termo. O “s” nunca é chiado em 
final de palavra nem, no geral, 
antes de consoantes, mas apenas 
quando se seguem a elas as 
consoantes “t” e d. Assim, diz-se 
sempre “aspa” e “mesmas”, mas 
“estrela” e “desdém”.

Que diabo é isso 

cabra!? Tu é 

um fuleiro sem 

vergonha!

Mas rapaz, 

bora no rumo da 

venta, que hoje 

nós vamos botar 

boneco!

Arre égua! 
Muito massa 
esse jerimum! 
Tá danado de 
bom!

O que é isso rapaz!? 

Você é um safado 

sem vergonha!
Vamos embora que 

hoje nós vamos nos 

divertir!
Nossa! Muito gostosa essa abóbora! Deliciosa!

Unindo o 
“véio” e 
o “new”.

Ofalar se modifica com o 

passar do tempo. Muitas 

expressões e gírias que 

eram usadas anos atrás, não se 

escutam mais. Zíper, por exemplo, 

era “Fecho Ecair”. Ou será que 

ainda é?

As palavras vão e voltam. 

Aparecem, desaparecem e, vira-e-

mexe, já está de novo na boca do 

povo. Outras ficam 

restritas somente a determinados 

grupos, ou somem de vez.

Até mesmo a maneira de se 

cumprimentar mudou. Antes, dizia-

mos “Tudo beleza?”, que passou a 

“Beleza?”, e chegou ao “Belê?”.  

Assim a língua vai se renovando, 

mudando constantemente. 

Confira alguns termos de ontem e 

de hoje, que podem ser até os de 

amanhã. Blz?

SUPIMPA 
(bom, legal)

XISPA 
(saia daqui, cai fora)

macacos ME MORDAM!
(exclamacão de surpresa)

ABALAR
(causar boa impressão)

FIRMEZA
(confirmacão ou 
cumprimento)

VAZAR
(ir embora)

o barato É LOUCO 
(a coisa/o lugar é bom)

É NÓIS
(afirmacão de compromisso 
com alguém ou um grupo)

CAFUNDO do Judas
(muito longe)

PATOTA 
(turma de amigos)

chato de GALOCHA
(pessoa chata)

SANGUE BOM
(pessoa de boa índole)

s a q u e i

t ô  l i ga do

g a f e

m i c o

f o f o c a

b a b a d o

f o l h i n h a

c a l e n d á r i o

v i d r o  f u m ê

i n s u l f i l m

t i n g i r  u m a  r o u p a

c u s t o m i z a r

a t l é t i c o

s a r a d o

a q u e l e  s e n h o r

a q u e l e  t i o z i n h o

m e n t i r a

c a ô

Exitem Virunduns que ficaram tão famosos 

e comentados, que já se tornaram 

verdadeiros “classicos” entre os curiosos, 

recheando as conversas nos sites e blogs 

que abordam o tema. 

Um deles está no trecho da música “Noite do Prazer”, 

composta e cantada atualmente por Claudio Zolli. O 

trecho da música diz: “Na madrugada vitrola 

rolando um blues / Tocando B. B. King sem 

parar...”. Porém, música totando 

aqui, tocando acolá, logo o 

trecho foi, digamos, 

modificado.

“Na madrugada 
vitrola rolando 

um blues / 
TROCANDO DE 

BIQUÍNI sem 
parar...”

“Amar é um deserto 
e seus temores...”

Oceano - Djavan

“Eu perguntava: 
Do You Wanna Dance..”

Whisky A Go Go - Roupa Nova

“Ela fecha com meus sonhos 
como ninguém... Oooooh! Beat it 

laun! Daun Daun! Beat it, loom, 
dap’n daun! Beat it laun! Daun 

Daun!”

Garota Nacional - Skank

“AMARELO deserto 

e seus tremores...”

“Eu perguntava 

TUDO EM HOLANDÊS...”

“Lado A”  

“Ela fecha com meus 

sonhos como ninguém... 

Oooooh! BERIMBAU, BAU, 

BAU, BERIMBAU TCHUM 

DOWN!”

Papo vai... 
Papo vem...

R
epare como alguns 

termos eram chamados

  no passado (na linha 

superior), e como são hoje (na 

linha inferior). 

fala, BICHO! 
(equivalente a “oi, tudo bem?”)

UMA BRASA, MORA? 
(“bom, não é mesmo?”)

CHOCANTE 
(bom, ótimo)

DA HORA
(legal) dar um ROLÊ

(passear, andar sem compromisso)

Suave
(tranquilo)

BAGUIO
(coisa) DEIXAR NO VACUO 

(deixar alguém falando sozinho)

DUVI-DE-O-DO 
(duvidar de algo)

trocar uma idéia 
(conversar)

CAUSAR
(tumultuar, aprontar)

o b r i g a d o

v a l e u

n o s  b a s t i d o r e s

m a k i n g  o f f

o i ,  c o m o  v a i ?

e  a ê ?

d e s c u l p e

f o i  m a l

s u p e r l e g a l

i r a d o

r e t r a t o c h a t e a d o

f o t o b o l a d o

e n t e n d e u ?

c o p i o u ?

Muitos não sabem, mas até 
um antigo versinho infantil 

possui um Virundum: 
“Batatinha quando nasce se esparrama pelo chão”, 

na verdade é:
“Batatinha quando nasce espalha rama pelo chão”. 

Veja abaixo alguns Virunduns 
mais populares:

V          ocê 

já se confundiu 

ao ouvir ou cantar uma música? 

Pois você não está sozinho! Isso é o chamado 

“Virundum”.

Não se sabe ao certo a origem do termo, mas 

atribui-se a criação a Paulo Francis, que inventou 

o termo para designar as letras que cantamos de 

forma errada, seja por não entendermos a letra  

correta ou por não sabermos do que se trata, 

colocando no lugar palavras que nos pareçam mais 

lógicas. Ou não.

A palavra Virundum vem do início da letra do 

Hino Nacional. “Ouviram do Ipiranga, às margens 

plácidas”, transformou-se em “Virundum Piranga”. 

Kara-
o-quê?

“Um homem pra chamar 
de seu...”

Mesmo que seja eu - Erasmo Carlos

“Guantanamera, 
guajira Guantanamera” 

Guantanamera - Jose Fernandes Diaz 
(Guantanamera significa garota 

de Guantánamo, uma cidade cubana).

“Mas é você que ama o passado 
e que não vê...”

Como nossos pais - Elis Regina  

“São tantas já vividas, são 
momentos que eu não me 

esqueci...”

 Emoções, Roberto Carlos

“Mas é você QUE É MAL-

PASSADO e que não vê...”

"Um homem pra chamar 

DIRCEU..."

“QUANTA LAMEIRA, 

JÁ VIRAM QUANTA 

LAMEIRA...”

“São tantas AVENIDAS, são 

momentos que eu não me 

esqueci...”
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A capa foi desenvolvida com um bloco contendo as próprias letras das pessoas que res-
ponderam a pesquisa e definiram a língua portuguesa em uma palavra, dessa forma ca-
racterizamos literalmente o Sotaque tipográfico, mostrando a identidade das pessoas atrá-
ves de cada traço, assim como o “falar” também espressa a nossa identidade.

Quando colocado dentro da luva em acrílico (vide Ênfase Secundária) uma abertura per-
mite que o leitor veja apenas as palavras que os próprios falantes do português, definiram 
ser a língua.

O fundo da capa é composto de uma textura feita com o ícone STG.

Sotaque tipográfico, impresso e Ipad
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Somos poliglotas na nossa própria língua, somos 
auto-falantes do português plural e rico. Auto-
falante escrito com “U” se refere a pessoa 
que fala, porém a associação com o objeto 

alto-falante traz a sugestiva idéia do som, que reflete a 
identidade sonora revelada nas diferentes regiões.Chapéu de palha 

e o prozeado do 
caipira.

veja
Sotaque
Caipira

Página XX

Chimarrão: 
aquecendo os 

sulistas.

veja
 Sotaque

Sulista
Página XX

Literatura de Cordel: a cultura 
da língua no nordeste.

veja
 Sotaque Nordestino

Estação da 
luz, um marco 

paulista

veja
 Sotaque 
Paulista

Página XX

Boi Caprichoso e Boi 
Garantido: a tradição do 

Festival de Parintins.

veja
 Sotaque Nortista

Pão de queijo: a culinária na 
ponta da língua dos mineiros.

veja
Sotaque Mineiro

Lembrança do Senhor do Bonfim: o 
espírito hospitaleiro baiano.

veja
Sotaque Sulista
Página XX

Cristo Redentor 
e a Calçada de 
Copacabana: a 
beleza carioca.

veja
Sotaque
Carioca
Página XX

{ 15.8. ergonomia visual }

O conceito de ergonomia visual e legibilidade em um livro engloba aspectos como faci-
lidade e velocidade de leitura da página e a compreensão do seu conteúdo.

Cada página do livro, seja impressa ou digital deve ter uma preocupação com a legibili-
dade do texto e do conteúdo, para que a mensagem seja passada ao leitor com eficiência. 
Isso engloba escolhas de tipografias, figuras e formas que compõem o layout do livro, 
gerando uma peça agradável ao usuário. Seguindo esses conceitos foi definido:

Para retranca: Tipografia Helvética e seus diversos pesos, corpo acima de 45pt, sobre 
jornal rasgado.

Helvética Neue 45pt

Para linha-fina da retranca: Tipografia AlphaRuler, corpo 22pt, entrelinha 24pt.

AlphaRuler 22pt
Para títulos: Tipografia BellGothic Black, a partir de 30pt, entrelinha 32pt.

BellGothic Black 30pt
Para blocos de texto: BellGothic Bold, 11pt, entrelinha 13pt.
BellGothic Bold 11pt

O formato da versão impressa também foi definido de acordo com preceitos de ergo-
nomia visual, com a página medindo 230mm x 340mm é possivel trabalhar um texto 
corrido maior com 11pts, e as imagens podem ser melhor exploradas e sobrepostas sem 
prejudicar a leitura de um todo. 

Embora o conteúdo seja diverso, tomou-se cuidado na variação das tipografias, sempre 
prezando pela legibilidade, combinação e adequação ao layout.

310mm

210mm 210mm

√ Textos corridos maiores

√ Títulos e capitulares grandes

√ Favorecimento na sobreposição 
de imagens

√ Imagens grandes
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{ 15.9. estudo funcional }

Ipad

A leitura do livro no Ipad se comporta de forma análoga a um 
website, os elementos são clicaveis, e cada link direciona o 
usuário para o conteúdo desejado, não sendo necessáriamente 
uma leitura linear.

O conteúdo é mostrado de forma dinâmica onde o usuário 
pode abrir as opções que ele deseja obter mais informação.

Impresso

A leitura do livro impresso visa apro-
ximar a interatividade possibilitada 
pelo Ipad. Cada seção possui indi-
cações de página, onde o usuário 
pode se direcionar para outro con-
teúdo possibilitanto a leitura não-
linear assim como no Ipad.

O formato foi pensado de forma a 
valorizar as imagens e deixar o texto 
maior para dar mais conforto à leitura
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{ 15.10. estudo da sustentabilidade }

A chegada do Ipad além de uma grande evolução 
tecnológica é um grande marco na sustentabili-
dade. A possibilidade e armazenamento de diver-
sos livros em formato digital em um só aparelho, 
reduz significativamente o consumo de papel na 
reprodução de livros impressos.

Para reduzir os impactos da versão impressa, 
serão utilizadas apenas gráficas que trabalham 
com papel certificado FSC de manejo florestal 
responsável para impressão (vide análise da sus-
tentabilidade). Além de utilização de tintas a base  
de água.

O formato também visa questões sustentáveis, 
obedece bom aproveitamento de papel no forma-
to AA (76mm x 112mm) com 9 folhas.
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{ 15.11. estudo de viabilidade 
 econômica }

A comercialização do conjunto Sotaque Tipográfico ocorre de 
duas formas:

O consumidor que prefere a opção digital pode compra-la 
através do site da APP Store da Apple, por um valor até no má-
ximo 1 dolar. Adquirindo a versão digital o consumidor ganha 
30% de desconto na compra da versão impressa.

O consumidor que aquirir a versão impressa, recebe uma se-
nha onde ele pode baixar gratuitamente a versão digital. 
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16. Ênfase secundária

Materiais

Chapa de PETG de 3mm (frontal)

Chapa acrílica de 2 mm (demais lados)

Processo de Produção

Impressão digital em chapa PETG;

Corte a laser;

Colagem a quente das laminas.

Para destacar e proteger a versão impressa do livro Sotaque Ti-
pográfico, foi desenvolvida uma “luva“ em plástico PETG onde 
a letra “S“ externa funciona como uma alça facilitando a retira-
da do livro da prateleira e destacando-o dos demais.

Luva plástica
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17. Detalhamento técnico

Formato Aberto: 420mm x 310mm•	

Formato Fechado: 210mm x 310mm•	

Lombada: 16mm•	

Capa: Dura com acabamento interno em colorset laranja.•	

Papel: Couchê Matte 150grs/m²•	

Cores: 4 x 4•	

Páginas: 44•	

Laminas: 22•	

Formato: 214mm x 318mm x 20mm•	

Material: PETG transparente•	

Corte a laser•	

Impressão digital em chapa PETG•	

Colagem•	

Aplicativo digital interativo•	

1024px 768px•	

Livro impresso

Luva plástica

Versão digital
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18. Memorial Descritivo

Produto

Conceito

Publico

Formato

Seções

Livro em versão impressa e digital abordando as 
diversidades da língua portuguesa

Sotaque Tipográfico

•	 Sotaque:	 é	 uma	 maneira	 particular	 que	 uma	
pessoa tem de pronunciar as palavras e as fra-
ses, uma pronúncia característica. Ou seja, um 
acento, uma forma acentuada, característica de 
se falar.

•	Tipo:	gíria	amplamente	usada	por	várias	culturas.

•	Gráfico:	visual,	que	comunica	algo	visualmente.

•	Tipográfico:	que	se	utiliza	de	tipografias,	fontes,	
letras como elemento de composição.

O material que atinje o leitor não em um plano 
técnico, mas sim, curioso, onde ele sinte vonta-
de de descobrir novas abordagens sobre como se 
dissocia a língua e como se associa a determina-
dos grupos.

Existe interatividade com o leitor de forma a tor-
nar a comunicação maleável e personalizada, a 
fim de misturar e exaltar as diferentes unidades 
linguísticas existentes e não separá-las em seções 
causando maior segregação. Isso ocorre através de 
uma leitura dinâmica, no livro impresso existem 
direcionamentos para as páginas que o leitor se in-
teressar, e no digital existe a navegação pelo links.

O publico alvo a ser atingido compreende pes-
soas entre 17 e 35, curiosas e apreciadoras de 
cultura em geral, devendo atender tanto os mais 
velhos que consomem principalmente material 
impresso, quanto os mais novos e antenados com 
conteúdos digitais.

A intenção principal é criar ao leitor um ambiente 
onde ele possa navegar pelas diversidades e se 
encontrar em determinados momentos, salientan-
do que ele faz parte de um conjunto que é todo 
diverso, e que suas particularidades também es-
tão descritas ali.

Imagens associadas a frases características po-
tencializam o interesse e geram curiosidade pelo 
restante do material, que é complementado com 
textos explicativos.

Se tratando de um material que atinge mídias di-
ferentes, a medida base vem a partir das telas do 
Ipad, essa proporção retangular é aplicada à pagina 
da versão impressa, onde a página dupla equivale 
ao Ipad no formato paisagem e a página simples 
equivale ao Ipad no formato retrato.

Dadas as proporções, a relação de tamanho da 
versão impressa é definida com base no aprovei-
tamento de papel na folha formato AA (76mm x 
112mm)

De acordo com conteúdo pré estabelecido o li-
vro foi dividido em sete seções: “Era uma vez...”, 
”Bagagem”, “Lá & Cá”, “Auto-falante”, “Dando a 
letra”, “P.T. 2.0” e “Artigos”

A seção “Era uma vez...” aborda a parte histórica 
da língua portuguesa, passando pelas origens da 
língua até os seus desdobramentos no Brasil.

A seção “Bagagem” traz as influências de outras 
línguas no português.
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Sustentabilidade

Inovação

A seção “Lá & Cá” mostra as diferentes formas do 
português do Brasil com Portugal, e as diferenças 
regionais do português nos estados brasileiros.

A seção “Auto-falante” é uma das principais se-
ções do livro que traz a língua pelo ponto de vista 
dos sotaques aliado as culturas regionais. O pró-
prio nome traz uma brincadeira sugestiva onde 
Auto-falante escrito com “U” se refere a pessoa 
que fala, porém acaba-se por associar a Alto-fa-
lante com “L “, objeto que está diretamente liga-
do ao som.

A seção “Dando a letra” é a segunda principal 
seção do livro, mostrando a riqueza cultural das 
gírias e expressões regionais do português no Bra-
sil.

A seção “P.T. 2.0” apresenta a variação que a lín-
gua tomou na internet. O nome faz relação do 
português com WEB 2.0.

A seção “Artigos” traz citações de personalidades 
da língua portuguesa

A chegada do Ipad além de uma grande evolução 
tecnológica é um grande marco na sustentabili-
dade. A possibilidade e armazenamento de diver-
sos livros em formato digital em um só aparelho, 
reduz significativamente o consumo de papel na 
reprodução de livros impressos.

Para reduzir os impactos da versão impressa, 
serão utilizadas apenas gráficas que trabalham 
com papel certificado FSC de manejo florestal 
responsável para impressão (vide análise da sus-
tentabilidade). Além de utilização de tintas a base  
de água.

O formato também visa questões sustentáveis, 
obedece bom aproveitamento de papel no forma-
to AA (76mm x 112mm) com 9 folhas.

Agrega valor a língua portuguesa, mostra que •	
a diversidade é uma riqueza que propicia 
criatividade, e que o brasileiro é um povo 
unido mesmo sendo diferente.

Serve de referência conceitual em diversas •	
áreas, para desenvolvimento de ações e pro-
dutos no Brasil.

Abre um novo caminho editorial, relacionan-•	
do cultura, expressão e língua.

Tem grande potencial de aceitação perante o •	
público, pois atrai quem não gosta de con-
teúdo normativo e quem gosta é atraído por 
questões culturais que podem ser agregadas 
ao conhecimento.

Possibilita a criação de trabalhos paralelos •	
como exposições e revistas ligadas ao con-
teúdo.

A nível educacional, ajuda na assimilação e •	
respeito à diversidade.

Marca uma nova categoria de livros, estando en-
tre os livros de cultura brasileira e os livros de 
língua portuguesa, criando uma nova opção para 
quem tem curiosidades sobre a língua fora da vi-
são normativa.

Atinge um patamar mais acessível da língua onde 
não é necessário um alto nível de conhecimento 
para a compreensão do conteúdo. 

Amplia horizontes para a pesquisa das particula-
ridades da língua no Brasil.

A luva traz um novo conceito de dispositivos para 
livros ajudando na retirada da prateleira e no pró-
prio destaque dos demais no ponto de venda.
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19. Inserção no ambiente
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20. Conclusão

O projeto Sotaque Tipográfico traz uma nova abordagem da língua, mos-
trando uma visão cultural e traduzindo tudo em riqueza nacional.

Diante de todas as manifestações existentes do português em diferentes tra-
dições, tornou-se oportuno criar um material que valorize cada gesto e ex-
pressão utilizados pelos brasileiros. Dessa forma, todo o projeto foi norteado 
a unificar um povo que fala a mesma língua em características diferentes.

Cada detalhe foi pensado para que o público identifique-se dentro do con-
texto e descubra outras peculiaridades do idioma.

Conclui-se que o projeto Sotaque Tipográfico é viável e que atende ao pro-
pósito a que foi estabelecido, ampliando os horizontes da língua portuguesa 
e valorizando suas diversidades.
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