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RESUMO 
 
Propõe-se no presente trabalho o registro do processo e da pesquisa que resultou em uma 
reedição digital do livro Carrie, a Estranha de Stephen King. Tal trabalho justifica sua 
relevância na medida em que busca responder questões relevantes para um projeto 
experimental de editoração e aplica de modo prático os conteúdos aprendidos na disciplina de 
Planejamento Gráfico Visual. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Publicado em 1974, Carrie é o primeiro romance do escritor norte-americano Stephen 

King. O livro conta a história de Carietta "Carrie" White, uma garota de 16 anos que sofre 

com os abusos dos colegas de escola e da mãe Margaret, uma fanática religiosa. Após sua 

primeira menstruação, Carrie descobre que possui o dom da telecinese e de modo desastroso 

utiliza-o para se vingar daqueles que a maltratavam. Tais fatos são revelados pelo autor com o 

uso de cartas, recortes de revistas, jornais e documentos inseridos em meio a narrativa. Essa 

estrutura permitiu que King pudesse expor o sobrenatural de modo mais crível e dinâmico.  

 Acompanhando a tendência de publicações recentes que também exploram a 

intercalação de diferentes formatos (cartas, diários, jornais, revistas, mensagens eletrônicas e 

etc), optou-se por elaborar como trabalho final da disciplina de Planejamento Gráfico Visual 
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uma reedição da versão digital de “Carrie, a estranha” dando uma maior atenção à cada um 

desses suportes. Nessa escolha, as edições dos livros Illuminae (Amie Kaufman e Jay 

Kristoff) e Jantar Secreto (Raphael Montes) foram referências essenciais. Nesses livros, nota-

se a elaboração de um projeto gráfico coerente com as mídias utilizadas pelos autores. De 

modo que, uma conversa de WhatsApp pode ser lida assim como ela seria vista no aplicativo 

(Jantar Secreto), e um documento pode ser lido tal como ele se apresentaria na prática 

(Illuminae).  

 A partir dessa escolha surgem então as questões que permearam este trabalho: como 

montar um ebook funcional sem abrir mão de recursos imagéticos? Qual dos formatos digitais 

é o mais apropriado? Como garantir que os projetos gráficos dos diferentes suportes utilizados 

por Stephen King sejam convincentes no livro?    

 No que se refere ao uso de recursos imagéticos, este trabalho entende que é 

imprescindível que as imagens sejam responsivas, isto é, capazes de adaptar-se a diferentes 

resoluções de tela. Tal conclusão foi alcançada com o apoio da 4° edição da pesquisa Retratos 

da Leitura no Brasil, realizada pelo Instituto Pró-Livro. A pesquisa chama a atenção para o 

avanço do uso de celulares e smartphones para a leitura, e ainda nos permite vislumbrar que 

há uma adoção de múltiplos dispositivos de leitura, tornando necessário o uso de imagens 

capazes de se adaptar às diferentes telas.  

 
Imagem 1: Resultado da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, organizada por FAILLA (2016)  

 

 Ciente de que há uma grande diversidade de dispositivos que possibilitam a leitura de 

livros digitais, analisou-se os prós e contras dos três principais formatos utilizados em ebooks: 

PDF, MOBI e EPUB. Com base no artigo de McILROY, concluiu-se que com relação ao 

PDF, embora este formato tenha ganhado um pouco mais de interatividade e flexibilidade 
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com o acréscimo da possibilidade de uso de hyperlinks e anexos, ainda permanece com uma 

estrutura mais fixa quando comparado ao EPUB e o MOBI, quase como uma “versão 

impressa” digitalizada. Tal característica dificulta o seu funcionamento especialmente em e-

readers, uma vez que no mercado brasileiro apenas o Lev da Editora Saraiva possui um 

recurso capaz de reorganizar textos de PDF de acordo com o tamanho da tela do leitor. O 

MOBI possui flexibilidade e outras características bem similares ao EPUB, além disso é 

adotado como o formato da Amazon, dona da maior fatia do mercado de e-readers e livros 

digitais. Entretanto, o mesmo ainda não é muito popular quando se trata de dispositivos 

móveis e computador. Quanto ao EPUB, embora ainda não seja um formato tão popular 

quanto o PDF, já possui uma adesão considerável. Ademais, o formato baseado em XML 

conta com a flexibilidade necessária para que a leitura seja confortável em diferentes 

resoluções de tela. Com base nessas características, o EPUB foi escolhido como formato mais 

adequado para a elaboração deste livro digital.  

 No que concerne à busca por projetos gráficos convincentes aos formatos utilizados 

pelo autor, realizou-se uma pesquisa acerca de publicações das décadas de 60 e 80. Foram 

consultadas através do Google News as bases de dados de jornais, livros e revistas publicados 

no estado norte-americano do Maine. 

 Desse modo, possibilitou-se o início de um planejamento gráfico capaz de abarcar 

todas as diretrizes traçadas durante a pesquisa.  

 

2 OBJETIVO 

2.1 Objetivo Geral 

● Planejar e criar uma reedição digital do livro “Carrie, a estranha” com uma 

maior exploração visual dos diferentes suportes utilizados pelo autor em sua 

narrativa. 	

2.2 Objetivos específicos  

● Representar na edição do livro as individualidades dos formatos trabalhados, 

respeitando seu conteúdo; 	

● Explorar as vantagens e conceber as limitações do formato digital;	

● Investigar os softwares disponíveis para a produção de livros digitais e 

constatar as especificidades de seu uso.	

 

3 JUSTIFICATIVA 

Empiricamente, o livro se justifica uma vez que possibilita não só a aplicação prática 

dos conteúdos trabalhados na disciplina requisitante deste projeto, mas também na medida em 
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que estimula o planejamento e o embasamento teórico na elaboração de um produto. Somado 

a isso, tem-se neste trabalho a possibilidade de explorar uma área que não é tão trabalhada por 

estudantes do curso de publicidade e propaganda.  

 

4 MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADOS 

A execução deste projeto iniciou-se com o processo de leitura e organização do 

conteúdo da obra. Separou-se o texto de acordo com o formato adotado, dando origem a 

seguinte tabela de produção:  

 

Formato Quantidade  

Jornal  02 

Livro  26 

Revista  02 

Dicionário  02 

Convite  01 

Teletipo 04 

Documento  06 

Carta 03 

Outros  04 
Tabela 1: Organização dos formatos trabalhados no livro e suas respectivas quantidades de reincidência. 

 

 A partir disso, deu-se início ao processo de diagramação dos textos com o software 

Adobe InDesign. Com base nas pesquisas já citadas, foram elaborados projetos gráficos 

visualmente coerentes com os períodos históricos que representam. As diagramações 

elaboradas no InDesign foram exportadas para o Photoshop, onde texturas e ajustes finais 

foram acrescentados.  

 Para a montagem do EPUB em si, foi utilizado o software livre Sigil. Embora o 

InDesign também permitisse a edição do EPUB, o Sigil foi escolhido por possuir tanto 

recursos de editoração textual, como também recursos de edição de HTML e CSS.  

 Ademais, também foi necessário o uso do Illustrator para a vetorização da silhueta de 

Carrie presente na capa do livro.   
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5 DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU PROCESSO  

5.1 CAPA  

 Segundo a pesquisa Retratos da leitura no Brasil 2016, a capa divide com os itens 

“título do livro” e “dica de outras pessoas”, o terceiro fator que mais influencia os leitores na 

escolha de um livro. Assim, considera-se primordial um trabalho mais detalhado na produção 

de uma identidade visual para a capa do produto.  

 Decidiu-se que a capa elaborada deveria cumprir com os seguintes propósitos: atrair; 

auxiliar da identificação do gênero do livro e se diferenciar de outras versões da capa dessa 

mesma obra.  

Foram consideradas as capas das seguintes versões digitais de Carrie, a Estranha:  

 

 
Imagem 2: Edições já publicadas de Carrie, a Estranha 

 

 Com base nisso, optou-se por manter a presença de Carrie na capa por se tratar de uma 

imagem que facilita a identificação do livro que já é conhecido pelo público em geral. Porém, 

como recurso de diferenciação e conceito visual, destaca-se na capa o uso do vermelho que 

permeia a ideia de sangue que é tão importante para a narrativa. Obteve-se como resultado a 

seguinte capa:  
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Imagem 3: Capa elaborada para o produto. 

 

5.2 ESTRUTURA E DIAGRAMAÇÃO  

 O conteúdo do livro foi diagramado com o uso de fontes opentype, com o objetivo de 

se manter legível em diversos tamanhos e com qualidade na visualização em telas. Além 

disso, manteve-se a possibilidade do leitor ajustar a orientação do texto, o tamanho da letra, a 

fonte e até mesmo a cor de fundo da tela de leitura.  

Apesar dessas possibilidades de personalização, as páginas possuem margens 

“facilitando a visualização do leitor e tornando o manuseio conveniente” (BRINGHURST, 

2005). Considera-se também o espaço entre linhas uma vez que “o cálculo desse espaço em 

branco é de grande importância para a legibilidade, beleza e economia da composição” 

(TSCHICHOLD, 2007).  

 A diagramação de conteúdos advindos das décadas de 60 e 80, embora se esforce para 

ser fiel ao estilo desse tipo de projeto gráfico, por uma questão de legibilidade em dispositivos 

móveis fez-se necessário algumas adaptações que acabam modernizando a produção.  

 Destaca-se que nos trechos em que há a presença das imagens com os recortes de 

diferentes suportes utilizados para narrar a história, o leitor ainda poderá clicar para visualizar 

estas imagens com um maior detalhamento.  

 Parte do resultado final deste trabalho pode ser vista através dos seguintes vídeos 

demonstrativos: https://goo.gl/MCTs5w e https://goo.gl/TyQofm.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por fim, considera-se que o trabalho final da disciplina de Planejamento Gráfico 

Visual tenha cumprido seu papel na medida em que possibilitou não só a aplicação prática dos 

conteúdos estudados, como também o exercício da pesquisa e o aproveitamento de áreas que 

extrapolam os conhecimentos adquiridos no âmbito do curso de publicidade e propaganda.  

O uso de HTML e CSS, o estudo das características dos diferentes formatos de 

ebooks, e os testes do produto em diferentes dispositivos, ainda que desafiadores se 

mostraram uma atividade instigante e distinta daquelas que a estudante está acostumada. Tal 

trabalho demonstrou a importância da interdisciplinaridade e o valor que profissionais de 

diferentes campos possuem na produção de um livro digital.  

 Ademais, destaca-se que este trabalho tem fins puramente acadêmicos e não fere os 

direitos autorais e comerciais da obra “Carrie, a Estranha”.  
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