
 

 

 

TÍTULO: REDESIGN DA REVISTA “NA PONTA DO LÁPIS” E APLICAÇÃO DE RECURSOS
INTERATIVOS PARA TABLETS
TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAISÁREA: 

SUBÁREA: DESIGNSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO E ARTES DE LIMEIRAINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): JULIA CANDIDOAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): SAMARA PEREIRA TEDESCHIORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): FABIANA GRASSANO JORGECOLABORADOR(ES): 



RESUMO 

Nos dias de hoje vê-se a necessidade da inserção de novas ferramentas 

tecnológicas na educação, as quais podem servir como suporte enquanto material 

didático digital a fim de ser utilizado pelos professores em tablets. O uso dessas 

ferramentas, além de contribuir com a dinamicidade das aulas, cria uma 

aproximação na relação aluno-professor enquanto conhecimento de recursos 

tecnológicos. Este artigo apresenta a transposição de uma revista impressa em 

versão digital para tablets. A revista selecionada é ‘Na Ponta do Lápis’, que se 

destina a professores de língua portuguesa, fornecendo recursos alternativos para 

as aulas. O desenvolvimento da versão digital foi baseado em conceitos de Design 

Editorial e no método de Löbach (2001) que consiste em quatro fases projetuais, que 

são de Preparação, Geração de ideias, Avaliação e Realização. Este projeto tem o 

intuito de provocar a inclusão digital de forma que as aulas se tornem mais 

dinâmicas, devido à amplitude de recursos interativos disponíveis com o novo 

equipamento. 

Palavras-chave: design editorial, revista digital, redesign, Revista Na Ponta do 

Lápis. 

ABSTRACT 

Nowadays we can see the need of the insertion of new technological tools in 

education which can serve as support while digital courseware because they make 

available the digital didactic material so that it can be used by the teachers in tablets. 

The use of these tools, in addition to contributing to the dynamics of class, creates an 

approximation of the teacher-student relationship as knowledge of technological 

resources. This paper proposes a digital tablet version for the magazine 'Na Ponta do 

Lápis', which is intended for teachers of Portuguese language, amplifying the 

knowledge about this technology and providing interative resources to the classes. 

The development of the digital version was based on concepts of Editorial Design 

and method Löbach (2001), that consists in four steps, which are preparation, 

generation of ideas, evaluation and implementation that will be presented throughout 

the paper. This project has the intention of discussing the digital inclusion so that the 

classes will became more dynamical, due to the amplitude of interactive resources 

available with the new equipment. 

Key-words: editorial design, digital magazine, re-design, “Na Ponta do Lápis” 

magazine. 



1. INTRODUÇÃO 

As tecnologias estão em plena ascensão e vê-se a necessidade e de 

certa forma, da “obrigatoriedade”, da inclusão dessas nos meios de comunicação e 

informação, pois tendo-as em mãos a comunicação e aquisição de conhecimento 

tornam-se cada vez mais eficazes. Além disso, ignorá-la traria como consequência a 

exclusão digital, que impediria que as pessoas tivessem a oportunidade de 

participação e desenvolvimento pessoal inclusive na atuação de sua cidadania. 

Assim também a educação que visa desenvolver nos alunos competências e 

habilidades para a vida, não pode deixar de utilizá-las em sua prática pedagógica. 

Sabe-se que essas novas tecnologias são repletas de multimídias e 

interatividades, e apresentam-se em diversos suportes, como mobiles, tablets, 

iPads, entre outros, por isso, optou-se no desenvolvimento deste projeto, pela 

aplicação de revista digital, em tablets.  

Além disso, tem-se como aliado o fato de o Governo do Estado ter 

disponibilizado tablets para os professores de Língua Portuguesa da rede estadual 

pública para que façam uso deste novo equipamento em suas aulas. 

Neste sentido, este projeto tem como objetivo, desenvolver o redesign da 

revista “Na ponta do lápis”, que é uma produção periódica da Olimpíada de Língua 

Portuguesa Escrevendo o Futuro. A revista em questão orienta o estudo e trabalho 

do professor em sala de aula, contém sugestões de leituras e visa a formação 

continuada do profissional garantindo que ele esteja sempre atualizado e sintonizado 

com as mudanças e necessidades dos alunos. Serão utilizados principalmente os 

conceitos do design editorial com foco na aplicação e uso para tablets para 

professores de língua portuguesa do Ensino Fundamental ao Ensino Médio 

(CENPEC, 2011). 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

Desenvolver o redesign da revista “Na ponta do lápis”, aqui selecionada a 

edição impressa nº 17, já veiculada, que tem como matéria principal o título 

“Professor em busca de leitores”, utilizando-se os conceitos do design editorial com 

foco na aplicação e uso para tablets para professores de língua portuguesa do 

Ensino Fundamental ao Ensino Médio. 

 



1.2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Estudar a revista, seu conceito, qual seu intuito, analisar o design 

aplicado; 

- Pesquisar o target da revista e adequá-la. Isso será possível saber 

através de pesquisas feitas com os professores de língua portuguesa; 

- Pesquisar sobre design editorial, podendo assim, criar uma diagramação 

e aplicação satisfatória desde sua estética até facilidade na leitura; 

- Analisar revistas similares que tenham o mesmo objetivo e que podem 

ser concorrentes nesta nova versão da revista, buscando referências e explorando 

seu design; 

- Utilizar os novos recursos do InDesign CS6, que permite diversas 

funções de interatividade e fácil utilização. 

 

2. METODOLOGIA 

Para embasar este projeto, inicialmente foi realizado um levantamento 

bibliográfico sobre Design e Design Editorial, posteriormente sobre a tecnologia a 

qual a revista “Na ponta do lápis” será aplicada. 

Para o desenvolvimento será utilizado o método de Löbach (2001), que é 

dividido em quatro fases, sendo a primeira, a fase de preparação, que consiste em 

analisar o problema, esclarecê-lo e definir seus objetivos. A próxima etapa é a fase 

de geração, que discorre sobre as alternativas do problema, os métodos para a 

solução do problema, a geração de ideias e, consequentemente das alternativas. 

Feito isso, é o momento de testar as alternativas, fase de avaliação, para que seja 

aplicada a melhor ao novo produto. E posteriormente, deve-se realizar e avaliar a 

solução escolhida; é a fase que compreende o desenvolvimento de modelos, 

detalhes e desenhos técnicos.  

Os softwares escolhidos para desenvolver o projeto gráfico constituem a 

Suíte Adobe: InDesign, Photoshop e Illustrator, que proporcionam agilidade e 

simultaneidade entre si e possuem os recursos necessários para a realização do 

projeto. 

  



3. DESENVOLVIMENTO 

Após o esclarecimento da problemática, ou seja, de perceber a 

necessidade da inclusão deste tipo de material para os professores, através dos 

tablets, parte-se para a geração das alternativas, na qual, são apresentadas duas 

propostas como sugestão e então será escolhida apenas uma para que o projeto 

possa ter continuidade. 

Foram criadas duas opções para a capa, porém foi selecionada aquela 

em que diagramação aproveita todo o espaço disponível, já que não é preciso, neste 

momento, de margem de respiro, por conter em sua maioria, somente imagens. 

Assim também, ocorre o mesmo no formato horizontal, porém alterando seu layout. 

Como podemos visualizar na Figura 1. 

 

Figura 1: Capa Vertical e Horizontal 
 

 
 

Fonte: do autor 

 

A capa selecionada contém recursos interativos o que a torna dinâmica e 

ao mesmo tempo objetiva a comunicação. Tratando-se de diagramação, a capa 

transmite facilidade de visualização e simplicidade, por ser clean e foi dividida, 

hierarquizando as principais matérias contidas na revista. 

Índice: O índice da revista impressa é objetivo e contém os números das 

páginas, os quais ao clicar, direcionarão o leitor automaticamente à página 

desejada. 



Para a revista digital, foi aplicado o grid modular, pois traduz a essência 

do índice, somente com os ícones de cada seção, com suas respectivas 

denominações. Como podemos observar na Figura 2. 

 
Figura 2: Índice Vertical e Horizontal 

 

 
 
 

Fonte: do autor 

 

4. PROPOSTA FINAL 

A proposta final corresponde ao redesign da revista “Na ponta do lápis” e 

criação da versão digital para que os professores possam usufruir através do novo 

equipamento, o tablet, dos recursos, possibilidades e interatividades que a nova 

versão da revista disponibiliza. Sendo assim, foram estudados diversos aspectos 

para a criação da nova proposta, que são apresentados a seguir: 

Construção dos Grids: A distribuição dos diferentes tipos de informação 

que compõem o conteúdo de um projeto gráfico, precisa ser baseada em uma 

estrutura de forma que as imagens, títulos, textos, estejam harmônicos e 

funcionalmente encaixados. Por isso, foram utilizados em sua maioria, os grids 

colunares e retangulares, pois fazem parte dos padrões de leitura, porém, também é 

possível encontrar os grids desconstruídos e modulares em algumas páginas. 

Layout: Para que o layout seja harmônico, contamos com algumas 

características que devem ser seguidas; como o espacejamento (kerning),  



entrelinhamento (leading), alinhamentos justificados à direita, à esquerda e 

centralizado (LUPTON, 2006). Os textos foram divididos entre as páginas, sendo 

assim, optou-se utilizar o alinhamento justificado, devido a fluidez da leitura, já que 

não se tratam de textos extensos, por conta da divisão nas páginas. 

Tipografias: Quanto as tipografias, foram escolhidas 3 principais, a 

família Helvetica para partes de títulos e textos com grande volume informativo e as 

fontes Amatic e Eraser para partes de títulos e fins decorativos. Buscou-se a 

utilização de poucas tipografias, porém, a aplicação de suas variações, criando uma 

identidade para a revista toda. 

Cores: Como a maioria dos projetos gráficos e visuais, a aplicação das 

cores neste trabalho é de grande importância, visto que se trata de um trabalho que 

conterá imagens, gráficos, elementos que ilustrarão para o professor o que é dito 

nos textos (FARINA, 2006). Portanto, procurou-se aplicar cores mais saturadas e 

combinações realizadas a partir de estudos feitos a partir do círculo cromático. 

Seguem abaixo algumas páginas da revista, apresentando seu redesign e 

os ícones para as interatividades. 

 

Figura 3: Capa 

 
Fonte: do autor 



Figura 4: Seção Tirando de Letra 

 

Fonte: do autor 
 

Figura 5: Seção Entrevista 

 

Fonte: do autor 



A Figura 6 corresponde ao passo-a-passo para utilizar a revista, 

navegando entre as matérias e páginas. Essa página é de suma importância para 

que os professores possam compreender a navegação e usufruir os recursos que a 

revista dispõe, assim como as páginas de instruções para a utilização das 

interatividades. 

Arrastando o dedo na vertical é possível navegar entre as páginas de uma 

matéria e na horizontal, é possível navegar entre as matérias da revista. Como 

pode-se observar na Figura 6. 

 

Figura 6: Passo-a-passo Navegação Revista 

Fonte: do autor 

A partir das figuras, é possível perceber que o novo layout da revista 

proporciona leitura objetiva e clara, devido a disposição das ilustrações e textos, 

lembrando-se de reservar os espaços brancos, que funcionam como áreas de 

“respiro”, para que não haja acúmulo de informação visual, ocasionando conforto e 



facilidade de entendimento. Todos estes fatores de alinhamento, combinações e 

distribuição foram estudados e considerados para que o redesign da revista seja 

prático, claro e intuitivo, no caso das interatividades. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tudo que temos hoje é reflexo de representações em pedras e pinturas 

nas cavernas que, com o passar do tempo, foram evoluindo e se aprimorando, 

através de estudos, pesquisas e experimentos. Cada vez mais e tão rapidamente, o 

mundo foi e está se desenvolvendo de tal maneira, que a cada segundo somos 

surpreendidos por descobertas, novas tecnologias e até mesmo por coisas que 

acreditávamos só existir em filmes. Tudo isso, faz com que o ser humano se adapte 

a esses avanços para não ser excluído pela sociedade. 

Este trabalho propôs investigar as novas tecnologias na educação, pois é 

um forte instrumento de inserção das pessoas na sociedade. As escolas contam 

com ferramentas que buscam essa inclusão dos alunos junto ao ensino, como o uso 

de computadores em sala de aula e o recurso de apresentação de slides, por 

exemplo; e ainda, revistas que orientam as aulas dos professores, como a revista Na 

Ponta do Lápis que foi redesenhada e aplicada para o uso em tablets, visando 

auxiliar ainda mais os docentes quanto a facilidade de conteúdo, agilidade e 

interatividade. Tudo isso considerando mais uma opção aos alunos já que 

pertencem a uma geração em constante evolução, principalmente tecnológica. 

Conquanto, a pedagogia deve se adaptar a esses novos modismos para que a 

educação avance. 

Na elaboração deste projeto foram necessários estudos e pesquisas 

sobre a revista selecionada, foram levantados dados importantes para seu 

desenvolvimento, atentando-se para o intuito da revista e através de sua análise, foi 

possível apontar pontos positivos e negativos, que foram reconsiderados ao longo 

da confecção. 

Outras pesquisas realizadas buscaram delimitar o target da revista, os 

professores de língua portuguesa da rede estadual; e também a análise de similares 

que possibilitou avaliar a diagramação, layout, elementos, aplicação das cores, 

imagens, tipografias de revistas que podem ser concorrentes na versão digital da 

revista “Na ponta do lápis”. 



Após as pesquisas, os resultados foram aplicados na versão digital, 

utilizando os novos recursos que o Adobe InDesign CS6 disponibiliza, que contém 

funções interativas e intuitivas, que auxiliam e agilizam a acessibilidade do professor 

aos materiais didáticos. 

Ainda vale salientar que embora o foco do trabalho tenha sido educação, 

é necessário que todos se adaptem a essas novas tecnologias, independente da 

área, seja na educação, estética, saúde etc., para que isso seja cada vez mais 

aprimorado e que todos possamos aproveitar e passar adiante da melhor maneira 

para a geração Alpha, dos pequenos que já nascem com essas “coisas de filme”. 
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