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RESUMO 

Na tentativa de amortecer os impactos da transição do suporte impresso para o eletrônico, 
os livros eletrônicos, em suas diversas tipologias, são criados a partir da apropriação das 
características dos livros impressos. Com isso, propõe-se investigar a arquitetura dos livros 
eletrônicos sob à luz de indicadores editoriais e bibliográficos, para averiguar se estes 
mantem características dos livros impressos em ambiente digital. Para tanto, foi realizada 
uma pesquisa descritiva na base proprietária de livros eletrônicos Google Livros. Para a 
análise documental da plataforma foi elaborado um quadro sinótico contendo os atributos e 
características passíveis de análise, buscando uma aproximação comparativa entre os livros 
impressos e os eletrônicos. Pode-se concluir, ao término da pesquisa, que o meio digital, ao 
menos na plataforma Google Livros, não parece agregar valor às características 
encontradas nos livros impressos. Ao contrário, parece subtrair ao livro impresso algumas 
de suas melhores características. 

Palavras-Chave: Livro impresso; Livro eletrônico; Google Livros; Arquitetura do livro; 
Indicadores editoriais e bibliográficos. 

ABSTRACT 

In an attempt to cushion the impact of the transition from print to electronic support, 
electronic books, in their different styles, are created from ownership of the characteristics of 
printed books. Thus, this paper proposes to investigate the architecture of electronic books 
under the light of editorial and bibliographic indicators, to determine if these features keeps 
the books printed in the digital environment. To this end, we performed a descriptive study 
based on proprietary electronic books Google Books. For the documentary analysis platform 
was developed a synoptic table containing the characteristics and attributes suitable for 
analysis, searching for a comparative approach between printed books and electronics. It 
can be concluded at the end of the trial, that the digital medium, at least on the platform 
Google Books does not seem to add value to the features found in printed books. Instead, 
subtract the printed book seems some of their best features. 

Keywords: Printed book; Eletronic book; Google Books ; Architecture Book; Editorial and 
bibliographic indicators. 

1 Introdução 

Atualmente pode-se constatar que existe uma grande variedade tipológica de 

livros eletrônicos, abrangendo desde bases de dados proprietárias, com inúmeras 



 

 

restrições de leitura e impressão, até arquivos digitais em formato Adobe disponíveis 

livremente na internet, passando pelas obras acessíveis apenas através de artefatos 

portáteis de leitura (e-readers). O fato dos livros eletrônicos se encontrarem cada 

vez mais frequentemente disponíveis online, com acesso restrito ou gratuito, é um 

fator que garante também uma maior produção, circulação, acesso e uso destes 

dispositivos tecnológicos.  

Esta pesquisa tem por objetivo estudar a arquitetura dos livros eletrônicos 

oferecidos pela plataforma do Google Livros, sob a perspectiva de indicadores 

editoriais e bibliográficos a fim de averiguar se estes mantem as características dos 

livros impressos em ambiente eletrônico. Ressalta-se que o conceito de livro 

eletrônico aqui utilizado pressupõe as mesmas características do livro impresso, 

porém em ambiente digital. 

Discutindo a escolha de indicadores de avaliação, Rozados lembra que para 

que os indicadores sejam úteis à gestão e à pesquisa é necessário que eles estejam 

normalizados e que sua produção se mantenha fiel a uma mesma norma ou forma de 

medida, para permitir a comparabilidade (2005). Para obter indicadores confiáveis de 

mensuração e aferição, esta pesquisa utiliza os conceitos e características editoriais 

e bibliográficas. Os resultados dessa análise permitiram fazer comparações entre os 

livros impressos e os eletrônicos encontrados no Google Livros. 

 

2 Revisão de Literatura 

 Hodiernamente, o livro eletrônico se expande cada vez mais e se populariza 

através das redes de informação, permitindo a disseminação do conhecimento, o 

que o torna mais adequado às demandas informacionais da contemporaneidade.  

As Tecnologias da Informação, de acordo com Benício e Silva, 

 
[...] têm exercido um papel transformador na sociedade moderna, 
contribuindo de forma significativa para a evolução dos suportes de 
informação, originando uma das mais revolucionárias invenções de 
nossa época: a Internet. Esta vem permitindo o rompimento de 
barreiras geográficas, a livre circulação da informação e o surgimento 
do suporte digital, das bibliotecas “sem paredes” e dos livros 
eletrônicos. (BENÍCIO; SILVA, 2005, p. 3). 



 

 

 
Portanto, o livro eletrônico surge alicerçado nas tecnologias informacionais e 

na internet, como nova forma de registro de informações, promovendo mudanças 

quanto ao acesso e o uso dos suportes informacionais. 

Em contrapartida, o valor simbólico do livro é tão arraigado na nossa cultura, 

que os livros em suporte digital tendem a reproduzir essas características, a fim de 

atenuar essa transição do suporte impresso para o eletrônico.  

De acordo com Silva e Bufrem, 

Como ocorreu no passado, quando a imprensa de Gutenberg não 
erradicou o gosto pelo texto escrito à mão e a maioria dos incunabula 
tinha aparência de manuscrito, produtores do livro eletrônico tentam 
reproduzir as características físicas e os aspectos práticos do 
impresso, como a sua portabilidade. Procura-se imitar as velhas 
formas físicas. A mudança ocorre lentamente. O livro eletrônico tenta 
impor os critérios e estruturas pertencentes ao livro impresso como a 
idéia de paginação, as notas ao pé da página e elementos que são 
imposições da antiga forma do texto em uma estrutura que permitiria 
mudá-la totalmente, sem pensar na relação entre texto e notas, sem 
utilizar a terminologia do livro impresso. (2001, p. 03) 

 
Portanto, para suavizar o processo de transição do suporte impresso para o 

digital, os editores, distribuidores de arquivos digitais na internet ou obras acessíveis 

apenas para leitores portáteis (e-readers), as bases de dados proprietárias buscam 

preservar as características dos livros impressos em ambiente eletrônico.  

Para fazer a análise comparativa foi realizada uma investigação no Google 

Books ou Google Livros, uma plataforma proprietária de livros eletrônicos, ou seja, 

que não é interoperável com outras bases de dados. A base disponibiliza três tipos 

de livros: (a) livros protegidos por direitos autorais e à venda; (b) livros protegidos 

por direitos autorais, mas esgotados; e (c) livros não protegidos por direitos autorais, 

seja porque já caíram em domínio público ou porque seus autores os licenciaram 

para acesso livre. 

Contudo, primeiramente buscou-se definir quais são as características do livro 

impresso e, dessa forma, obter indicadores de avaliação. Para tanto, utilizou-se 

como referência as definições de Araújo (2000) acerca do livro impresso. Segundo o 

autor, as características do livro impresso estão divididas em quatro partes: 



 

 

elementos pré-textuais, textuais, pós-textuais e extratextuais. 

Os elementos Pré-Textuais compreendem: falsa folha de rosto; folha de rosto; 

dedicatória; epígrafe; sumário; lista de ilustrações; lista de abreviaturas e siglas; 

prefácio; agradecimentos e introdução. Os elementos textuais seria o conteúdo do 

texto propriamente dito, que deverá ser organizado pelo diagramador que deverá 

seguir os critérios de design gráfico sob a supervisão do editor que deve atentar 

para os quesitos da legibilidade.  

Os elementos Pós-Textuais abrangem: posfácio; apêndice (s); glossário; 

bibliografia; índice; colofão e errata. A quarta parte da construção do livro é 

composta dos elementos Extratextuais: primeira capa; segunda capa; terceira capa; 

quarta capa; primeira orelha; segunda orelha; sobrecapa e lombada. 

Tais características foram utilizadas como indicadores tanto editoriais quanto 

bibliográficos para a realização da análise comparativa entre o suporte impresso e o 

eletrônico. Para aferir os elementos editoriais do livro eletrônico e da plataforma 

foram utilizados indicadores do design gráfico, da usabilidade e da legibilidade.  

No quesito de design gráfico foi analisado o layout das páginas, que pode ser 

entendido como a disposição gráfica dos elementos de texto e de imagem num 

website. Para a análise dos layouts foram investigados os elementos relacionados à 

diagramação. A diagramação foi analisada investigando a forma de disposição dos 

textos e verificando se esses estão sendo inovadores ou estão sendo tradicionais, 

com intuito de representar o formato do livro impresso.  

De acordo com César (2000 apud DOURADO; BARROS; JAMBEIRO, 2007) 

a diagramação deve seguir três características básicas: textos em colunas, quando o 

espaço for muito grande, para facilitar a leitura ou ainda textos em dois ou até em 

um bloco (geralmente usados em anúncios); pesos diferenciados entre títulos, 

subtítulos e textos; e por fim, o alinhamento dos textos que podem ser centralizados, 

justificados, texto à direita, texto à esquerda. Portanto, a avaliação da diagramação 

do Google Livros foi realizada com base nesses quesitos mencionados acima. Vale 

ressaltar que numa obra eletrônica, deve-se primar por uma diagramação que facilite 

a leitura do texto e qualifique, dessa forma, a comunicação da obra para seu leitor.  



 

 

A usabilidade diz respeito a relação do homem com a máquina. Santos (2003) 

considera que “a usabilidade está diretamente ligada ao diálogo na interface e é a 

capacidade do software em permitir que o usuário alcance suas metas de interação 

com o sistema”. Para avaliar a usabilidade dos e-books no Google Livros foram 

analisadas a navegabilidade, a iconografia e a interatividade do leitor com o livro 

eletrônico e com o ambiente onde este se encontra. 

A navegabilidade consiste na existência de elementos que não permitam que 

o usuário se perca durante a utilização do website. Segundo Vigil (2004 apud 

DOURADO; BARROS; JAMBEIRO, 2007), para que um site obtenha boa 

navegabilidade alguns aspectos são cruciais: não haver tantos links "voltar" no site, 

pois o usuário pode não saber onde está indo, o que pode causar perda de 

confiança; ter sempre um menu visível em todas ou quase todas as páginas do site, 

colocando nele os links relacionados às principais seções do site; haver uma forma 

de chegar diretamente à página principal estando em qual uma das outras; os links 

devem estar bem visíveis para o usuário.  

Com isso, foram avaliados os indicadores de navegação associados à 

navegabilidade como os links de voltar à página anterior e de voltar à página inicial, 

ir para a página, barra de menus e ferramentas de busca que são de grande 

importância, principalmente quando se pretende atingir um grande número de 

usuários, como é o caso das plataformas e bases proprietárias de livros eletrônicos.  

Outro indicador para aferir a usabilidade dos livros eletrônicos é a iconografia. 

De acordo com Araújo (2000, p. 477) o termo é definido como “documentação visual 

que constitui ou completa determinado texto” e provém do grego eikonographía 

(imagem, desenho, descrição). No suporte impresso a utilização de imagens é 

fundamental para facilitar a apropriação do conteúdo do texto. A resolução da 

imagem digital está relacionada com a sua qualidade e é medida em dpi (dots per 

inch, pontos por polegada). Martins (2003, p. 44) afirma que 72/96 dpi é a resolução 

correta para “aplicativos em softwares para apresentação em tela e imagens para 

web”. 

A iconografia em ambiente digital diz respeito também aos ícones que 



 

 

funcionam como facilitadores para a navegação dos usuários pelas interfaces de 

softwares da internet. Foram analisadas a visualização dos ícones, ou seja, se estes 

estão em tamanho que facilitem sua identificação pelo leitor e se os ícones fazem 

uma correspondência e/ou associação com seu referente de forma simples e clara. 

Sobre interatividade na web pode-se entender que é a interação do usuário 

com as interfaces dos softwares em ambientes digitais, através de mecanismos que 

permitam uma maior participação do usuário com o sistema. Para Jensen (1998) a 

interatividade é “a measure of a media’s potential ability to let the user exert an 

influence on the content and/or form of the mediated communication.” Corroborando 

com as afirmações acima, Lemos (2000), diz que a interatividade digital é 

compreendida como um tipo de relação tecno-social, ou seja, como um diálogo entre 

homem e máquina, através de interfaces gráficas, em tempo real.  

Para avaliar a interatividade do Google Livros foi averiguado se há formas do 

leitor inserir marcações e anotações no texto, marcação de páginas para 

continuação da leitura, opinar sobre o livro eletrônico, se a plataforma disponibiliza 

animações que possibilitem uma representação do livro impresso, como por 

exemplo virar as páginas, sons que imitem o folhear das páginas, entre outros para 

que a plataforma tenha não somente interatividade mas também comprovar a 

tentativa de proximidade com o livro em papel. 

A legibilidade está relacionada com a leitura dos textos na web, ou seja, com 

a clareza em identificar as palavras do texto para facilitar a leitura para o leitor. Para 

analisar a legibilidade dos livros eletrônicos foram analisados aspectos relacionados 

aos tipos ou caracteres e as fontes utilizadas nos textos, fundamentados nos 

conceitos da tipografia. Os tipos podem apresentar diversos tamanhos e a escolha 

tipográfica pode qualificar a legibilidade do texto. Castedo e Gruszynski destacam 

algumas orientações para que o texto possua uma maior legibilidade e readability 

que é a “facilidade de ler textos longos, associando-se ao arranjo tipográfico” (2005, 

p. 328), são elas: 

a) texto composto todo em maiúsculas retarda consideravelmente a 
leitura – o uso de caixa alta e baixa alternadamente proporciona 
readability; 



 

 

b) para corpo de texto, o uso de espaço consistente entre letras e 
palavras ajuda a criar uma textura parelha, ininterrupta; 
c) linhas de texto muito longas ou muito curtas rompem o processo 
de leitura; 
d) no corpo de texto, deve-se usar espaço entre linhas que conduza 
facilmente o olhar de uma linha para a seguinte. (CARTER, 1997 
apud CASTEDO; GRUSZYNSKI, 2005, p. 329). 

 

Portanto, foram analisados nos livros eletrônicos os tipos de fontes utilizados 

nos textos, verificando se estes são os tipos sem serifa, os mais adequados para a 

leitura no ambiente web. Foram averiguados também os tamanhos das fontes 

utilizadas, uso da caixa alta e caixa baixa, tamanho das linhas do texto e a questão 

do espaçamento entrelinhas que conduz mais facilmente a leitura.  

Para avaliar o Google Livros em relação ao processo de organização e 

disseminação da informação, foram analisados os seguintes quesitos sob à luz dos 

indicadores bibliográficos: classificação, indexação e catalogação. 

Na análise da classificação da plataforma foram observados se há separação 

do conteúdo em grupo, qual tipo de classificação aplicada e se houve a utilização da 

classificação bibliográfica com o uso dos sistemas: Classificação Decimal de Dewey 

– CDD, Classificação Decimal Universal – CDU ou a classificação da Library of 

Congress, tidos como os sistemas mais importantes e reconhecidos da área da 

Biblioteconomia. 

Para averiguar a indexação do Google Livros foi analisada a eficácia da 

recuperação dos livros eletrônicos no site através das variáveis como título, autor(s), 

palavras-chave nas ferramentas de busca e se o site disponibiliza, no e-book, 

palavras-chave para que o leitor possa identificar o conteúdo do livro requerido. Para 

realizar a avaliação da catalogação da plataforma do Google Livros foi observado se 

há ficha catalográfica e o Número Internacional Padronizado – ISBN, que são 

elementos essenciais num livro impresso. 

3 Materiais e Métodos 

Para responder às questões levantadas neste artigo realizou-se uma 

pesquisa descritiva utilizando técnicas documentais de obtenção de dados. A coleta 



 

 

dos dados empíricos foi efetuada através do exame cuidadoso da base de dados do 

Google Livros. Para o exame documental da plataforma Google foi elaborado um 

quadro sinótico contendo os atributos e características passíveis de análise que foi 

desenvolvido a partir de uma abordagem orientada sob o prisma de indicadores 

editoriais e bibliográficos, buscando uma aproximação comparativa entre os livros 

impressos e os eletrônicos. O estudo foi feito embasado nos resultados da 

investigação do livro “A Arte de Pesquisar” de Mirian Goldenberg, que foi escolhido 

aleatoriamente na plataforma do Google Livros. 

Quadro 1 – Indicadores Editoriais e Bibliográficos para Análise Comparativa 

entre o Suporte Impresso e o Eletrônico  

Indicadores Editoriais e Bibliográficos GOOGLE LIVROS 

Elementos Pré-textuais Possui 
Falsa Folha de Rosto Não 
Folha de Rosto (anverso) Não 
Folha de Rosto (verso) Sim 
Dedicatória Não 
Epígrafe Não 
Sumário Sim 
Lista de Ilustrações Não 
Lista de Abreviaturas e Siglas Não 
Prefácio Não 
Agradecimentos Não 
Introdução Sim 
Elementos textuais Possui 
O texto está na íntegra Não 
Elementos Pós-textuais Possui 
Posfácio Não 
Apêndice (s) Não 
Glossário Não 
Bibliografia e/ou Referências Não 
Índice Não 
Colofão Não 
Errata Não 
Elementos Extratextuais Possui 
Primeira Capa Sim 
Segunda Capa Não 
Terceira Capa Não 
Quarta Capa Sim 



 

 

Primeira Orelha Não 
Segunda Orelha Não 
Sobrecapa Não 
Lombada Não 
Design Gráfico: Diagramação Possui 
Textos em colunas ou em blocos Sim 
Pesos diferenciados entre títulos, subtítulos e textos Sim 
O texto está alinhado à margem (esquerda, direita, 
justificado ou centralizado) 

Sim 

Usabilidade: Navegabilidade Possui 
Link para voltar à página anterior Sim 
Link para voltar à página inicial Não 
Link para ir para alguma página desejada Não 
Ferramenta de busca (palavras no texto) Sim 
Barra de menus Sim 
Usabilidade: Iconografia Possui 
Contém imagens Não 
Possui boa qualidade de imagem através da resolução 
padrão de 72/96 dpi 

Não 

Os ícones possuem uma visualização clara e de fácil 
identificação 

Sim 

Os ícones correspondem de forma clara aos seus referentes Sim 
Usabilidade: Interatividade Possui 
Recurso que permita fazer anotações e/ou marcações no 
texto 

Não 

Recurso que permita que o usuário emita sua opinião sobre 
o livro 

Sim 

Recurso de animação como forma de representação do livro 
impresso (folhear páginas ao tocar na tela, sons ao navegar 
pelas páginas, entre outros) 

Não 

Recurso de marcação de páginas para continuação da 
leitura posteriormente 

Não 

Legibilidade: Tipografia Possui 
Fonte sem serifa para facilitar a leitura no ambiente web Não 
Tamanho da fonte entre 12-14 para facilitar a leitura Sim 
Uso alternado das palavras em caixa baixa e caixa alta para 
facilitar a leitura 

Sim 

Linhas com tamanho uniforme para evitar a interrupção da 
leitura 

Sim 

O espaço entrelinhas conduz facilmente o olhar do usuário 
de uma linha para a seguinte 

Sim 

Classificação Possui 
Classificação de acordo com algum os sistemas: CDD, CDU Não 



 

 

ou Library of Congress 
Sistema de Classificação próprio Sim 
Indexação Possui 
Recuperação dos livros através de ferramentas de busca por 
título, autor ou palavras-chave 

Sim 

Possui palavras-chave para identificação do conteúdo do 
texto 

Sim 

Catalogação Possui 
Possui Ficha Catalográfica Sim 
Possui ISBN Sim 

4 Resultados Finais 

Após a investigação da plataforma Google Livros constatou-se que se pode 

realizar consultas aos livros e ter acesso a algumas páginas e informações sobre 

onde comprar ou obter emprestado o livro desejado.  

Com a análise comparativa entre livro impresso e o eletrônico fundamentada 

nos indicadores editoriais e bibliográficos, o aspecto que mais salta aos olhos é que 

neste caso os livros disponíveis são apenas versões digitalizadas de livros 

impressos, ou seja, o meio digital é dependente das técnicas e processos editoriais 

historicamente consolidados para o livro impresso.  

No quesito navegabilidade que está relacionado à usabilidade do site, pode-

se encontrar alguns aspectos que diferem os livros impressos dos livros eletrônicos, 

como por exemplo, a ferramenta de busca por palavras no texto que são intrínsecas 

ao texto em ambiente digital e facilitam a recuperação da informação e auxiliam os 

usuários na leitura. 

Um dos resultados que chama a atenção é o da interatividade, pois o site não 

permite marcações no texto e a resenha, onde o usuário pode opinar sobre o livro, é 

restrita ao usuário que possui uma conta Google. 

Em relação aos indicadores bibliográficos classificação, catalogação e 

indexação a plataforma Google Livros estava em concordância com a maioria dos 

quesitos de análise, pois como foi dito, trata-se de um livro digitalizado. Apenas na 

classificação a plataforma se difere, pois utiliza um sistema próprio que classifica os 

livros por temas e por assuntos. 



 

 

Portanto, ao fim da análise pode-se constatar que a plataforma Google Livros 

se apropria das características inerentes dos livros impressos para que o usuário 

acesse sua base de dados, seja para ler alguma obra que se encontre na íntegra na 

plataforma ou para saber onde adquirir o livro por meio da compra ou do 

empréstimo. Percebe-se também que o Google Livros não utiliza todo o potencial 

das tecnologias informacionais para promover interação e atratividade para o 

usuário. Por fim, pode-se concluir que o meio digital, ao menos na plataforma 

Google Livros, não parece agregar valor às características encontradas nos livros 

impressos. Ao contrário, parece subtrair ao livro impresso algumas de suas melhores 

características. 

5 Considerações Finais 

Acredita-se que a análise comparativa permitiu obter um maior conhecimento 

sobre as características, funcionalidades e atributos oferecidos pelos livros digitais, 

conforme os conceitos editoriais e bibliográficos para os livros impressos. Constatou-

se a tendência de atenuação da transição do suporte impresso para o eletrônico, ao 

menos na base de dados proprietária de livros eletrônicos que é o caso do Google 

Livros. Espera-se que este estudo possa servir de base para a análise de várias 

outras tipologias de livros eletrônicos existentes e que possa ampliar os 

conhecimentos da Ciência da Informação sobre este poderoso meio de acesso e 

uso da informação, o livro eletrônico. 
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