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Apresentação 
A publicação online dos Anais da 4ª Jornada Científica e Cultural da FAAL tem 

como propósito divulgar os trabalhos realizados pelos alunos e ex-alunos dos Cursos 

de Design Gráfico, Design de Produto, Design de Interiores, Design de Moda, e de 

alunos de Licenciatura em Artes Visuais e Licenciatura em Matemática, que compõem 

os eixos de Artes, Design e Cultura e Formação Docente, da Faculdade de 

Administração e Artes de Limeira – FAAL. Além dos trabalhos dos alunos de Pós-

Graduação e Programa de Iniciação Científica (PIC-FAAL). São trabalhos que estão em 

andamento e outros já finalizados, produzidos nas atividades de práticas pré-

profissionais ou na elaboração de monografias para avaliação de final de curso (TCCs), 

todos orientados pelos professores. 

A 4a Jornada Científica e Cultural da FAAL é uma realização que resulta da 

dedicação e empenho de todos os envolvidos, por acreditarem na qualidade do que se 

realiza em nossa instituição e, portanto, digna de ser comunicada para fora das salas 

de aula. São trabalhos de graduandos que se iniciam e se exercitam pelos caminhos da 

investigação científica, conduzidos por seus professores Mestres e Doutores, portanto, 

merecedores de divulgação. 
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CAMPANHA ELEITORAL: UMA ANÁLISE DAS FERRAMENTAS E PROCESSOS 

ORGANIZACIONAIS 

Israel Aparecido Gonçalves1 

Resumo: Este trabalho tem como objetivo analisar a organização de uma campanha 

eleitoral, estudando os conceitos, tipologias, processos e ferramentas administrativas 

e políticas de uma campanha. Foi pesquisado a organização de uma campanha 

eleitoral e os seus três momentos mais importantes: o período pré-eleitoral, eleitoral e 

o pós-eleitoral. A hipótese que norteia este trabalho é de que para o candidato ter 

chances de sair vitorioso deve-se planejar a campanha eleitoral com instrumentos de 

análise retirados da área da Administração de Empresa e do marketing 

mercadológico. Para apoiar a análise deste trabalho foi necessário entrar na seara 

dos conceitos da administração, do marketing mercadológico e nos métodos do 

marketing político. A consideração final alcançada é que uma campanha eleitoral ao 

longo de sua efetuação adapta os modelos da administração de empresas privadas e 

do marketing para as demandas dos processos eleitorais. 

Palavras-chaves:   campanha, marketing, planejamento. 

 
Introdução 

Organização de objetivos deve fazer parte de qualquer empreendimento público 

ou privado. É característico de uma organização, em especial, de uma campanha 

eleitoral a busca por cargo eletivo na Administração Pública, para isso os objetivos da 

campanha devem estar assertivos.  

Para MAXIMIANO “uma organização é um sistema de recursos que procura 

algum tipo de objetivo (conjuntos de objetivos) ” (2011, p. 3).  Maximiano afirma que 

uma organização eficiente e eficaz depende do planejamento, que é uma relação com 
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o futuro (MAXIMIANO, 2011). Todo planejamento é criado para se atingir um ou mais 

objetivos. No caso de uma campanha eleitoral pode ter dois objetivos básicos. O 

primeiro é eleger o candidato e fortalecer o partido político. Mas, há vários tipos de 

planejamentos: o operacional, o estratégico, o tático, o de processos entre outros 

conforme CHIAVENATO (2001). O mais usual para campanhas eleitorais e para 

empresas privadas que trabalham com inovação é o planejamento estratégico temporal 

que consiste em uma análise via Forças, fraquezas, Oportunidades e Ameaças ou no 

acrônimo em inglês, SWOT. O planejamento chamado de SWOT consiste em analisar 

as estruturas internas (forças e fraquezas) da organização e os cenários externos 

(oportunidades e ameaças) para “mapear as condições externas da organização no 

sentido de fazer um conjunto de previsões sobre o futuro dessas condições 

(CHIAVENATO, 2001, 360).  

O planejamento estratégico, como instrumento da administração, pode ser 

definido com “a relação desejada da organização com seus ambientes; processos de 

definir objetos” (MAXIMIANO, 2011, p. 332). Logo, cabe a equipe de campanha debater 

e organizar via SWOT quais são os cenários e conjunturas políticas específicas para o 

candidato conquistar a vitória. Questões de ordem financeira, o reduto eleitoral do 

candidato, a logística, o marketing político, a comunicação, os adversários, os apoios 

políticos, as mobilizações farão parte dessas análises. Para atuar no campo político, é 

necessário que os organizadores da campanha eleitoral inseriram também um 

cronograma de ações que pode ser dividido por anos, meses ou dias, conforme 

CHIAVENATO “sua função é relacionar duas variáveis: os eventos em função do 

tempo” (2001, p. 238). 

A grande diferença entre a organização empresarial e de campanha está em que 

a primeira, busca fins pecuniários e a última, o poder político. A campanha eleitoral é 

um instrumento para se ter o poder político na esfera do Legislativo ou Executivo.  

Objetivos 

1) Estudar a organização de campanha eleitoral 



 
2) Analisar quais ferramentas administrativas são compatíveis com o 

planejamento de uma campanha eleitoral  

3) Examinar os conceitos de planejamento, de marketing político e de empresa.  

Metodologia 

No escopo da metodologia científica, este trabalho encontra-se na abordagem 

qualitativa. Utilizamos para compreender o funcionamento de uma campanha eleitoral, 

os seguintes referenciais de estudo, a Constituição Federal de 1988, a legislação 

eleitoral, livros, artigos indexados em sites, dicionários e a experiência do autor na 

função de colaborador de campanhas eleitorais, com destaque para as campanhas 

para vereador na cidade de Limeira/SP de 2007 e 2011. 

Resultados parciais ou finais 

Após analisar a bibliografia sobre uma estrutura de campanha eleitoral, no 

contexto da realidade brasileira no século XXI e, passando por todas as fases: pré-

eleitoral, à qual há mapeamento das lideranças e organização da campanha; o eleitoral, 

período à qual se coloca em prática todo o planejamento e se efetiva de fato todas as 

ações necessárias para o candidato sair vitorioso e pós-eleitoral, momento, caso eleito 

de repensar as ferramentas usadas e planejar o mando eletivo que durará quatro anos. 

Podemos afirmar que há compatibilidade entre o planejamento empresarial e a 

organização de uma campanha eleitoral.    

Considerações finais 

Após analisar as várias ações possíveis de uma campanha eleitoral espera-se ter 

contribuído no debate acadêmico sobre organização de campanhas eleitorais e do 

marketing político, possibilitando novas pesquisas e ferramentas para os futuros 

candidatos a vereador.   
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IDENTIDADE VISUAL PARA A PLATAFORMA MEMENTO MORI 
Gislene de Fátima Tiburcio; Daniel Martins  

 

Resumo: Este trabalho se trata de um projeto de identidade visual para a marca 

Memento Mori. A ideia surgiu de um motociclista com dois ideais: desenvolver uma 

plataforma para relatar e divulgar eventos e viagens relacionados ao mundo 

motociclístico. Para iniciar este trabalho vamos conhecer a história da primeira 

motocicleta e como surgiu o moto clubismo no mundo. O objetivo é aprofundar o 

conhecimento sobre o mercado dos motociclistas, realizando pesquisas, entrevistas 

com público alvo e comparar outras plataformas do mesmo segmento, pois esse 

mercado de divulgação de eventos e viagens sofre grande carência no meio 

motociclístico. Através do design levar recursos que visam facilitar a compreensão dos 

conteúdos para tornar a identidade visual mais dinâmica com um projeto de acordo 

com a personalidade da marca e, também para ter um diferencial das outras 

identidades visuais no mercado. 

 

Palavras-chaves:   Identidade visual, Motociclismo, Moto Clubismo. 

 

Introdução 

 

O motociclismo é uma modalidade esportiva com motocicletas de diferentes 

categorias. E nesse meio surgiu a criação dos clubes, entidades sociais de 

motociclistas que juntos pilotavam suas motocicletas, e aos poucos eles foram se 

reunindo em caravanas e viagens, e assim edificou-se um estilo cultural. 

Segundo a Revista Moto Clubes, no Brasil existem 3.474 clubes motociclísticos 

registrados em sua plataforma em vários segmentos como: moto clube, moto amigos, 

moto casal, moto turismo, moto viagem, moto família etc. A maioria dos clubes tem 



 
como objetivo realizar eventos, tais como a comemoração de aniversário de seu clube 

e eventos beneficentes em prol das entidades com necessidades para gerar doações. 

Os eventos contêm: praça de alimentação, shows de rock, lojas de acessórios 

motociclísticos, área para camping, área para banho, segurança, e vários outros 

entretenimentos. 

Através das experiências do motociclista Fabiano Paulini após anos de viagens e 

ter participado de vários eventos, em 2017 surgiu a ideia de desenvolver um projeto 

com dois ideais: uma plataforma para relatar e divulgar eventos e viagens relacionados 

ao mundo motociclístico. Ser motociclista é um estado de espírito, uma paixão, é um 

jeito de ser. O motociclismo é ter liberdade com disciplina e respeito, é ter atitude e 

passar por desafios e obstáculos, é fazer novos amigos e ter histórias para contar, 

assim diz Paulini, com 39 anos, nasceu em Curitiba-PR e reside na cidade de Limeira-

SP, é apaixonado por motos e viagens. 

Paulini leva sempre consigo uma expressão em latim: “Memento Mori”. Quando 

um general romano voltava para casa depois de uma vitória no exterior, era tradição 

os moradores da cidade realizarem uma cerimônia pública em sua homenagem e, 

enquanto sua vitória era celebrada pelo povo, um homem ficava atrás do general em 

sua luxuosa carruagem, sussurrando uma mensagem: “Respice post te. Hominem te 

esse memento. Memento mori”. Em português significa: “Olhe ao seu redor. Não se 

esqueça de que você é apenas um homem. Lembre-se de que você é mortal.” Ou seja, 

cada dia que passa nos aproximamos mais da morte, isso nos encoraja a aproveitar o 

que é mais importante na vida, é uma motivação para viver melhor, sair da rotina e 

aproveitar o que o mundo tem a nos oferecer.  

Para a consolidação da marca Memento Mori, é de fundamental importância que 

se pense em sua identidade visual. Mas, o que é identidade visual? Segundo Strunck 

(2003), a identidade visual é o conjunto de elementos gráficos que irão formalizar a 

personalidade visual de um nome, ideia, produto ou serviço. Devem informar, 

substancialmente, à primeira vista e estabelecer um nível ideal de comunicação. 

Serão desenvolvidas aplicações da nova identidade em: camisetas, adesivos, 



 
canecas, chaveiros, cartões de visita, flyer, bandeiras, banner, toten, outdoor, crachá, 

bóton, redes sociais e no site da plataforma. Pois, esse segmento de divulgação de 

eventos e viagens sofre grande carência no meio motociclístico, e através do design 

vamos levar recursos que visam facilitar a compreensão dos conteúdos para tornar a 

identidade visual dinâmica com um projeto de acordo com a natureza da Memento Mori. 

Objetivos 

 

Desenvolver um projeto de identidade visual para a plataforma de divulgação 

Memento Mori. Aprofundar o conhecimento sobre o mercado dos motociclistas. 

Entender as necessidades desse mercado, realizar entrevistas com o público-alvo, 

pesquisar cores para uma fácil assimilação. Pesquisar sobre divulgações de eventos e 

comparar outras plataformas relacionadas ao mesmo segmento. 

Metodologia 

 

O método de um projeto é uma série de operações necessárias, é a pesquisa de 

estratégias para encontrar a melhor solução de um problema, é o estudo do método 

para selecionar o mais adequado e aplicar no trabalho através de um determinado 

processo. De acordo com Munari (1998), o método envolve a criatividade do projetista, 

que, ao aplicar o método pode descobrir algo que o melhore, pois, as regras não 

bloqueiam o projetista, ao contrário, estimulam-no a descobrir coisas que poderão ser 

úteis também aos outros. 

Para o desenvolvimento deste trabalho será adotado o método de Bruno Munari 

(1998), o autor afirma que “criatividade não significa improvisação sem método: dessa 

maneira só se cria confusão, e planta-se nos jovens a ilusão de que artistas devem ser 

livres e independentes”. O método está dividido em 12 etapas apresentadas na figura 

40.  

 

 



 
 

 

 

Figura 40 – 12 Etapas do Método de Bruno Munari (1998). 

  

Fonte: adaptado pela autora. 

O primeiro é o Problema, de acordo com Munari (1998) a metodologia se inicia 

com a etapa denominada pelo autor como “Problema”. Ele afirma que em primeiro 

lugar, é necessário saber distinguir se um problema tem solução ou não e, que o 

problema do design resulta de uma necessidade. O segundo subitem é a Definição do 

Problema, de acordo com Munari (1998) é comum ir diretamente à procura de uma 

ideia que já resolva o problema. O autor afirma que, não se devem buscar ideias nesse 

momento, pois é necessário definir o problema como um todo, onde servirá também 

para definir os limites onde o projetista deverá trabalhar. O terceiro subitem envolve os 



 
Componentes do Problema, Munari (1998) afirma que “qualquer que seja o problema, 

pode-se dividi-lo em seus componentes.  

Essa operação facilita o projeto, pois tende a pôr em evidência os pequenos 

problemas isolados que se ocultam nos subproblemas”. Sendo assim, definindo o 

problema é necessário decompô-lo em seus componentes para melhor conhecê-los. A 

Coleta de Dados é o quarto subitem, após definir os componentes do problema é 

necessário coletar todos os dados para analisar, e sobre a ideia que deveria resolver 

deve ser deixada para mais tarde. A coleta de dados refere-se à pesquisa sobre 

materiais semelhantes que podem auxiliar no processo de desenvolvimento e na etapa 

da criatividade. O quinto subitem é a Análise de Dados, De acordo com Munari (1998), 

a análise de todos os dados recolhidos pode fornecer sugestões acerca do que não se 

deve fazer para projetar uma identidade visual. É hora de analisar referências 

relacionadas ao tema do projeto. O sexto subitem é a Criatividade, nesta etapa da 

metodologia, já se tem material o bastante para iniciar o projeto em uma ordem 

estabelecida.  

Enquanto uma ideia é algo que deve fornecer a solução pronta, a criatividade leva 

em conta, antes de se decidir por uma solução, todas as operações necessárias que 

se seguem à análise dos dados. O sétimo subitem é sobre Materiais e Tecnologia, 

segundo Munari (1998) nesta etapa a metodologia consiste em realizar outra pequena 

coleta de dados, relativa aos materiais e às tecnologias que o design tem à sua 

disposição para o desenvolvimento do projeto. De acordo com o autor, a empresa que 

apresentou o problema ao designer tem certamente uma tecnologia própria, capaz de 

trabalhar certos materiais, mas não outros. Portanto deve considerar os dados relativos 

aos materiais e às tecnologias. O oitavo subitem é a Experimentação, para Munari 

(1998), é nessa altura que o design irá experimentar os materiais e as técnicas para o 

projeto. A experimentação desses materiais, de técnicas ou de instrumentos permite 

recolher informações sobre novas formas de aplicação potencializando as opções de 

solução do problema. O nono subitem é o Modelo, segundo Munari (1998) podemos 

agora começar a estabelecer relações entre os dados escolhidos, elaborar alguns 

esboços para a construção dos modelos parciais. O décimo subitem é a Verificação, 



 
Munari (1998) afirma que é hora de apresentar o modelo a certo número de prováveis 

usuários e pede-se a eles uma opinião sincera. Através das opiniões faz-se um controle 

do modelo para verificar se haverá modificações. O décimo primeiro subitem é o 

Desenho e Construção, após a verificação Munari (1998) afirma que os desenhos de 

construção devem servir para orientar em todas as informações úteis ao 

desenvolvimento do protótipo final de maneira clara e legível. E o décimo segundo 

subitem é a Solução, é a etapa onde realiza-se as últimas análises para a identificação 

de possíveis melhorias para a conclusão do projeto. 

Resultados parciais  

Através das pesquisas bibliográficas e entrevista sobre a história da motocicleta 

e o moto clubismo, foram definidos quais conceitos de design gráfico utilizar para o 

desenvolvimento da identidade visual, a construção da personalidade da marca é de 

acordo com os estudos efetuados no decorrer deste trabalho. 

O motociclista sofre grande carência por falta de informações coerentes e por 

esse motivo a plataforma vai ser de grande importância para ajudar os motociclistas e, 

principalmente ter mais confiança no seu destino escolhido. 

Considerações Finais 

Foram encontradas diversas dificuldades nas pesquisas bibliográficas, pois esse 

segmento é pouco explorado, com isso, havendo limitações ao coletar informações. Os 

resultados obtidos para solucionar o problema estão dentro das pesquisas e são 

positivos, sendo assim vão contribuir na evolução do projeto. Com isso permite-se uma 

padronização satisfatória de Identidade visual para a plataforma de divulgação de 

eventos Memento Mori. 
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FORMAÇÃO DE MONITORES AMBIENTAIS: O CAMINHO PARA A 

SUSTENTABILIDADE 
Carolina Aparecida Martins Souza De Castro, Gustavo De Oliveira Gomes; Daniel Martins 

Resumo: Neste trabalho abordaremos os contos de fadas e a suavização de suas 

versões no decorrer das décadas, e suas representações em histórias em quadrinhos. 

Muitos dos contos antigos acabaram sofrendo alterações, por sua maioria ter sido 

criada para dar lição de moral em crianças malcriadas, a mudança de cultura, local, 

costumes e o passar do tempo, resultou em histórias menos explicitas e com finais 

felizes (como produções feitas pela Disney, DreamWorks, etc), mas isso não exclui o 

fato de que há produções destinadas ao público adulto com roteiro mais sombrio 

(como Hansel and Gretel: Witch Hunters, The Brothers Grimm, etc). Nosso trabalho 

tem o objetivo de analisar esses contos e mostrar o que poderia ter causado a 

mudanças desses contos, e em basear nossa HQ de conto antigos nessas análises. 

Para criação desse trabalho foram feitas pesquisas bibliográficas, pesquisa 

documental por levantamento de similares, analisando e comparando as releituras 

anteriores. Com esse trabalho concluímos que muitos contos de fadas foram 

infantilizados para o público atual, e que as poucas revistas em quadrinhos que os 

utilizam como tema não os representam de forma fiel. 

Palavras-chaves:   contos de fadas, histórias em quadrinhos, chapeuzinho vermelho. 

 

Introdução 

Os quadrinhos baseados nos contos de fadas, apresentam releituras de contos 

infantis, mantendo o tradicional conceito de “felizes para sempre”, que é o caso de “Contos 

de fadas em quadrinhos” por Chris Duffy. Existem releituras onde os autores apresentam 

os personagens dos contos vivendo nos dias atuais, que é o caso de “Fábulas”, criado 

por Bill Willingham. Também existe uma HQ baseada nos contos dos Irmãos Grimm, 

chamada “Grimm Fairy Tales: Myths and Legends”, publicada pela editora Zenescope 

Entertainment. 



 
Neste universo de HQs, não foi encontrada nenhuma versão que representasse os 

contos originais de forma fiel a certos aspectos dos contos em questão. Várias releituras 

com base na visão do autor, reinventando esse mundo, a partir da imaginação do mesmo. 

Sendo assim como poderíamos retomar a essência dos contos antigos, em histórias em 

quadrinhos? 

Objetivos 

Produzir uma história em quadrinhos baseada em contos de fadas com foco no 

público adulto, revisando clássicos que foram infantilizados com a modernidade 

(chapeuzinho vermelho). 

Metodologia 

Por se tratar de uma pesquisa em design, adotamos uma abordagem qualitativa, 

de nível exploratório. Como procedimentos, adotamos a pesquisa bibliográfica, pesquisa 

documental por levantamento de similares, analisando e comparando as releituras 

existentes. Estes procedimentos visam criar bases para que possamos recontar as 

histórias de uma maneira original. Para tanto, experimentaremos técnicas de ilustração 

que nos possibilitem dar destaque para parte obscura dos antigos contos, bem como 

métodos para narrar histórias por sequências de imagens. 

Resultados parciais ou finais 

Como resultado final, esperamos produzir um protótipo de um HQ em a5 do 

chapeuzinho vermelho, em preto e branco com detalhes em vermelho, utilizando papel 

couchê fosco 115g, no mínimo 30 páginas. A história deverá manter a essência do conto 

original. 

Considerações finais 

O objetivo desse trabalho foi realizar um estudo abrangente através de pesquisas 

bibliográficas, pesquisa documental por levantamento de similares, analisando e 

comparando as releituras anteriores, a fim de mostrar a mudanças que ocorreram nos 

contos antigos até os dias atuais e o que causou isso. Também houve análises de 



 
revistas em quadrinhos de contos de fadas. 

O primeiro passo do trabalho foi identificar as causas das mudanças dos contos 

antigos, nessa pesquisa vimos que o resultou nisso foi a mudança de época, culturas, 

costumes, locais e mudança de público alvo. Histórias que hoje seriam consideradas 

macabras demais e utilizadas para alertar crianças dos perigos foram modificadas e 

transformadas em histórias infantis e desenhos animados. 

Analisamos o conto original que iremos utilizar, Chapeuzinho Vermelho, e suas 

divergências entre os contos mais famosos, como a versão de Charles Perrault e Irmãos 

Grimm.  
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SOBRE CIDADE: VIDEOARTE COMO INTERVENÇÃO NO URBANO. 

Alice de Lima Coelho dos Santos2; Dr. Alexsânder Nakaóka Elias3 

Resumo: Partindo do movimento da cidade, o presente trabalho busca ressaltar a 

questão do tempo e dos múltiplos reflexos que a cidade proporciona por meio do 

levantamento teórico de artistas que utilizam do vídeo e da intervenção urbana como 

meio de expressão, servindo como referência para poética e esclarecem relações 

presentes no cotidiano urbano. A jornada resultou na videoarte SOBRE CIDADE, onde 

os movimentos da cidade se sobrepõem ao movimento do corpo da autora, retratando 

o ritmo desenfreado, tanto da vida urbana, quanto do pensamento do indivíduo que 

vive a rotina da cidade. Como ato final, para devolver a experiência adquirida na cidade, 

a videoarte é projeta no urbano, ou seja, a arquitetura é utilizada como tela e/ou 

superfície de projeção. Portanto, neste trabalho são ressaltados os aspectos das 

cidades, como paralelo entre as estruturas e o convívio humano.  

 

Palavras chaves: Videoarte, intervenção urbana, cidade, convívio.  

  Introdução 

Por meio da arte contemporânea há uma possibilidade de expressar a ansiedade 

de viver neste momento da humanidade onde construímos grandes estruturas para 

comportar a população crescente. A cada novo dia, renascemos e nos deparamos com 

a rotina que criamos e escolhemos. Porém, não é nítido o que estamos enfrentando, 

isto é, se realmente o que vivemos foi puro resultado de ações individuais ou imposto 

por uma grande massa coletiva. Por fim, existem inúmeras camadas de influências e 

reflexos do nosso entorno, basta olhar para si no espelho e depois se comparar com o 

ambiente em que vive e notará que tudo está de alguma forma conectado. Com a arte 

podemos ressaltar nossa presença no tempo do vídeo, pois assim como controlamos 

o tempo para comportar nossas obrigações, podemos manipular a imagem para 

divulgar nossa reação.   

Assim, o movimento abordado neste trabalho tenta dar conta do ritmo cotidiano 

deste indivíduo que cresceu no meio urbano, com uma rotina frenética, no qual o 
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movimento pode tornar-se ensaiado, e com a intervenção artística no urbano, a uma 

ruptura na rotina. Pois, cria-se um tempo reflexivo que foge da alienação construída 

pelo ritmo da cidade. Contudo, o contato adquirido pelo movimento de transição pode 

ser traduzido de diversas maneiras, por meio da ação artística. A videoarte e a 

intervenção urbana tratada neste trabalho englobam referências na história da arte, 

que exemplificam o modo de pensar, tanto da população em geral de momentos 

específicos da linha do tempo, quanto da individualidade de alguns artistas. Com 

enfoque nas décadas que sucedem os anos 1960, afim de compreender as relações 

pertinentes ao urbano e ao comportamento artístico em interação com as cidades, além 

de ressaltar aspectos da política e da comunicação em massa.  

Objetivos 

Pensar a arte contemporânea e vivência lá dentro de sua pluralidade, 

compreendendo o convívio urbano em conectividade com a arte. Ressaltar aspectos 

da intervenção urbana e da videoarte como possíveis instrumentos de divulgação da 

expressão humana. 

Metodologia 

Este trabalho foi dividido em uma parte teórica e outra prática. Construindo a 

poética em que conecta videoarte e intervenção urbana. Através de bibliografias que  

ressaltam alguns momentos da história da arte e a experimentação da artista autora 

dentro das vertentes estudadas. Exemplos de artistas atuantes nas décadas de 1960 

e 1970 em diante, constituem o corpo do trabalho, com enfoque nas obras direcionadas 

a cidade e ao vídeo. O espaço urbano, as relações humanas e políticas, são questões 

abordadas neste trabalho e que refletem na prática.  A experimentação e/ou prática 

da autora, resultou em uma videoarte repleta de sobreimpressões com o registro da 

transição entre as cidades de São Paulo, Piracicaba e Limeira; com a gravação feita 

por colaboradores, dos movimentos improvisados da própria autora durante a vivência 

nas cidades. A videoarte nomeada de SOBRE CIDADE foi projetada na arquitetura da 

cidade de Piracicaba, onde a autora mora e realiza diversas intervenções.  

Resultados parciais ou finais 



 
A rua é o espaço que conecta os seres humanos dentro da cidade, rodeado por 

estruturas que além de definir os trajetos, diferencia o público do privado. Quando 

pensei em projetar a videoarte SOBRE CIDADE na arquitetura da cidade, a ideia inicial  

era apresentar a cidade a ela mesma, como uma tentativa de devolver o aprendizado 

adquirido ao longo das transições de um local para outro. A primeira tentativa de 

projetar deu errada, então repensei a ideia e durante o processo um poema surgiu. 

Com o poema em mãos, percebi que a videoarte tratada neste trabalho não é apenas 

uma apresentação do movimento da cidade, mas traz ao público o meu pensamento, 

evidencia momentos íntimos de troca, tanto de um espaço para outro, como 

interpessoal. Ou seja, trouxe para o externo o caos interno, que por meio da arte se 

organiza de forma a ser apresentado ao outro, que absorverá as informações da 

maneira que melhor convir.  

Considerações finais 

As relações que envolvem o urbano são traçadas por inúmeros fatores, muitos 

dos quais ainda não possuo maturidade para compreender. Tive que aceitar em 

diversos momentos durante o processo de pesquisa que nada sei. Assim, me alimentei 

de teorias, as quais não faziam sentido algum enquanto comia, mas depois dentro de 

mim, cada fragmento de informação foi tomando forma. Encerrei este ciclo 

chamado faculdade, com a consciência dos espaços em que pertenço, das obrigações 

e responsabilidades de habitante urbana e artista. Sigo vivenciando as transições, tão 

intensas como quando comecei este trabalho, porém com uma bagagem maravilhosa 

de aprendizado, advindos da ajuda de meus mestres orientadores que me apoiaram e 

ensinaram a pensar, inspirar e expirar arte a cada respiração. 
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CENSURAR-TE: PRODUÇÃO DE UMA HISTÓRIA EM QUADRINHOS 

SOBRE A ARTE NA DITADURA BRASILEIRA 
 

Carolina Vitor Colin4; Rosana Baptistella5 

Resumo Este trabalho apresenta a criação de uma história em quadrinhos 

intitulada “Censurar-te”, sobre a arte na ditadura brasileira. Os assuntos 

abordados na produção poética se deram através da pesquisa do 

desenvolvimento histórico dos Quadrinhos dentro e fora do Brasil na época da 

Ditadura e demonstrando que as Artes Visuais e Plásticas sofreram grandes 

cortes e se adaptaram diante as censuras durante o Regime Militar Brasileiro. 

A pesquisa pretende ajudas a repensar momentos da história brasileira como a 

Ditadura e a relevância de ser conversado sobre o assunto, nas escolas. 

Palavras-chaves: aulas de artes; histórias em quadrinhos; arte brasileira na 

ditadura militar. 

Introdução 

As HQs (Histórias em Quadrinhos) contêm um papel importante dentro 

das escolas e instituições de ensino. Além de serem reconhecidas como um 

objeto de entretenimento, têm seu valor aprovado pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais- PCN (BRASIL, 1997) e a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDB (BRASIL, 1998), sendo uma forma de educar e de 

ajudar na compreensão de textos e imagens, estando em constate contato com 

estudantes de várias faixas etárias (VERGUEIRO e RAMOS, 2009). 

O quadrinho mostra-se também uma das formas de propagação de 

cultura, de vários conhecimentos e ideologias. Isso pode ser visto pela sua 
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trajetória, principalmente em épocas de guerra, de regimes e censura, refletindo 

um sentimento de uma sociedade inteira. A história das HQs cresceu junto à 

humanidade, nascendo da necessidade de comunicar-se, criando assim uma 

forma de leitura de fácil compreensão e que ajuda a passar o conhecimento em 

forma de texto-imagem (CALLARI E SVRITAS, 2017). 

Porém, os quadrinhos não foram os únicos a criar novos modos de se 

passar uma mensagem, pois a arte no Brasil em 1964 teve de se ajustar 

conforme a ditadura brasileira, reagindo cautelosamente para passar suas 

ideias. Na época após o golpe militar e as novas medidas implantadas pelo 

regime, como o AI-5, muitos artistas mudaram a forma de expressar aquilo que 

pensavam. Tornara-se um desafio falar sobre a violência e os fatos que não se 

adequavam aos ideais do regime, sem serem censurados, ou até mesmo 

presos e torturados pelo próprio governo. Não só a arte visual e plástica foi um 

dos expoentes na época da ditadura, mas também a intervenção do espaço 

público e a inserção do corpo foram algumas das formas que os artistas 

encontraram para passar mensagens ocultas e sentimentos reprimidos (DIAS, 

2015). 

Visando a importância da abertura de diálogo dentro da sala de aula sobre 

como a arte no Regime Militar conseguiu se desdobrar e criar um estilo 

conceitual único na época e evidenciando um período da arte brasileira que 

deve ser explorado, promoveu-se então uma produção de uma história em 

quadrinho para estudantes do Ensino Fundamental II e Ensino Médio.  

Objetivos 

A produção visa adequar à linguagem dos quadrinhos, compreendendo e 

internalizando com facilidade a história da arte brasileira na ditadura, de forma 

lúdica; podendo servir também de material adicional para as aulas de artes e 

história. E também reacender o interesse nas aulas de artes e trazer à tona a 

compreensão de uma época artística árdua para a expressão de artistas que 



 
hoje são consagrados. É necessário que os jovens possam também exteriorizar 

seus pensamentos, entender como foi importante a manifestação da arte 

naquela época e que, apesar de subjugada, ao falar sobre arte na escola, é tão 

influente quanto outras épocas da arte brasileira. 

Metodologia 

O processo metodológico se deu pela realização de pesquisas divididas 

em três momentos, registrados em capítulos. No primeiro capítulo é descrito o 

desenvolvimento histórico dos quadrinhos no exterior e no Brasil na época da 

Ditadura Militar e elementos que compõem sua linguagem. No segundo capítulo 

é descrito o surgimento do Golpe Militar, como os artistas da época 

responderam ao governo e são destacados artistas plásticos influentes na arte 

enquanto o Brasil estava em Regime Militar. No terceiro capítulo é demonstrada 

a importância dos quadrinhos dentro da sala de aula e como os demais 

parâmetros e leis prescrevem o uso das HQs como material educacional.  

Finalizo com relatos dos processos e etapas da produção do quadrinho 

“Censurar-te”, que tem como tema a arte na ditadura brasileira. Com desenhos 

feitos a mão e retocados no computador, o quadrinho foi impresso e 

encadernado, acompanhando e reunindo as três etapas da pesquisa. 

Resultados finais 

O quadrinho criado a partir da pesquisa fez muitas ressignificações 

importantes, principalmente pessoais, durante o processo, contribuindo com a 

autoconfiança. Alguns leitores do trabalho admiraram as técnicas e 

conheceram novos artistas. Representou também um maior conhecimento 

crítico aos leitores, não só sobre a sociedade que nos cerca, mas também sobre 

o que estamos vivendo e situações que convivemos desde aquele tempo, e 

como lidamos e nos expressamos com estes fatos.  

Considerações finais 

Todo o Quadrinho “Censurar-te” ilustrou uma época difícil para a 



 
expressão artística. Os leitores convidados identificaram facilmente a época em 

que se passa a temática do quadrinho, com os diferenciais que exploram um 

novo jeito de abrir e rever a história. A leitura demonstrou atingir os objetivos 

firmados durante o processo. 
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ANEXOS 

Figura 1 - Uma tira de Les Amours de Mounsieur Vieux Bois,1837, de 

Rodolphe Töpffer. 

 

Fonte: Les Amours de Mounsieur Vieux Bois, página 13 de 1837. 

Figura 3 - Selos de aprovação do Comics Code e o Código de Ética dos 

Quadrinhos. 

 

Fonte: Editado pela Autora (2018). 

 

 

 



 
Figura 4 - Capa de O Tico-Tico de 1952, trazendo os personagens das 

histórias principais do almanaque. 

 

Fonte: Capa da 1ª edição do Almanaque de O Tico-Tico de 1952. 

Figura 2 - Artur Barrio assina nos jardins do MAM/RJ a peça intitulada 

"Situação...ORHHH...ou...5.000...T.E...EM...N.Y...City...1969." 

 

Fonte: http://www.galeriamillan.com.br/en/ver-obra/situacao-orhhhh-ou-5-

000-t-e-em-n-y-city (2018). 

http://www.galeriamillan.com.br/en/ver-obra/situacao-orhhhh-ou-5-000-t-e-em-n-y-city
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Figura 6 - Quem Matou Herzorg? 1970, de Cildo Meireles. 

 

Fonte: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa10593/cildo-meireles 

(2018). 

Figura 7 - Quadrinho Especial de Artur Barrio quase finalizado. 

 

Fonte: Arquivo Pessoal (2018).  

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa10593/cildo-meireles


 
 

Figura 8 - Sequência mostrando pintura de fundo. 

 

Fonte: Arquivo Pessoal (2018). 

Figura 9 – Uma das páginas Finalizadas 

 

Fonte: Arquivo Pessoal (2018). 



 
 

 

SERÁ QUE EU SIGNIFICO OU EU SOU? CORPOS POLÍTICOS E 

AÇÕES ARTÍSTICAS 
 

Giulia Memea Zen6; Rosana Baptistella7 

 

Resumo: O presente trabalho pesquisa como os programas performativos 

apresentados por FABIÃO(2013) através da preposição de ações na rua podem 

vir a reencartar o mundo com e através da arte (FARIA e GARCIA, 2001). Foi 

proposta a experiência do projeto “Biblioteca Itinerante do Artista” na Praça 

José Bonifácio, no município de Piracicaba onde, através de convocatória 

pública midiática, reúnem-se pessoas no centro da cidade para a prática 

artística em espaço público e com intenção de exposição ocupacional em praça 

aberta.  

Palavras-chaves: Programas performativos, processo criativo, 

desenvolvimento coletivo. 

Introdução 

A pesquisa explora como os corpos coletivos têm integrado e se 

apropriado dos espaços culturais e dos espaços públicos das cidades, a fim de 

reencantar o mundo e a si mesmos com e através da arte (FARIA e GARCIA, 

2002). 

Investigo aqui diretamente o corpo, como gesticula, como se expressa e 

se posiciona frente aos questionamentos pessoais, físicos, materiais e políticos, 

primeiramente se conhecendo e conhecendo também o outro, e como podemos 
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nos identificar no meio artístico e nos apropriar de nós mesmos e do espaço. 

Para tal, precisei selecionar que corpo era esse que eu traria em questão: era 

o corpo subjetivado? Os gêneros corporais? Ou os aspectos invisíveis? Todos 

esses aspectos do corpo estão imbricados, irão se encontrar e fazer parte de 

um mesmo espaço, porém cada um com sua particularidade. Elegi, para me 

atentar e deixar como principal foco, esses aspectos invisíveis do corpo, que é 

a parte de apropriação e desenvolvimento de memórias e experiências, 

individuais e coletivas.  

Objetivos 

 Estimular a prática artística em espaço público e a ocupação desses 

espaços, revitalizando o olhar da comunidade para os conceitos de estética boa 

ou ruim do processo criativo, e também pensar os programas performativos 

como experiências de desenvolvimento coletivo em ações artísticas. 

Metodologia 

 A pesquisa levantou informações e referências de performances 

realizadas por artistas brasileiras. Através da cronologia e das vanguardas que 

surgiram no início do século XX, passei a investigar as performances de rua, 

dentro e fora do país e como elas intervinham com ações artísticas, 

movimentando os olhares da sociedade sobre ela, pois a mesma se movimenta 

com os olhos sobre a sociedade. 

Comecei então uma investigação de intervenções coletivas e individuais, 

assim como de programas performativos. Quando começo a entender a 

performance de rua e como ela ressignifica a sociedade e seus fatores e 

elementos, dou início na cidade de Piracicaba ao projeto “Biblioteca Itinerante 

do Artista”, o qual eu já estava pensando há um ano, e só passei a entender 

como faria a proposição após longas leituras sobre como os programas 

performáticos funcionavam na rua. Pessoas e grupos vêm contribuir com o 

projeto; destaco o Coletivo Caravana, formado por mim, Giulia Zen e as artistas 



 
Alice Lima e Sarah Soares, em que nos apropriamos de espaços diferentes, 

tanto ateliês, como escolas, ruas, e até mesmo as nossas próprias casas, e ali 

pensamos, apresentamos e desenvolvemos projetos de arte que integrem 

espaços e pessoas. Como é o caso do projeto “Biblioteca Itinerante do Artista”, 

que já está em seu quinto encontro em praça pública na cidade de 

Piracicaba/SP.   

Resultados parciais  

Ainda não chegamos ao final do projeto, pois este só terá seus resultados 

finais após o dia 21 de dezembro de 2019, quando montaremos a exposição 

aberta na Praça Jose Bonifácio, no centro de Piracicaba. Contudo é válido 

salientar que já estamos no nosso quinto encontro, que ocorre mensalmente no 

último sábado ou no último domingo e contando com parcerias de diversos 

artistas, pedagogos, geógrafos e civis de inúmeras profissões, assim como os 

moradores da praça que sempre comparecem aos nossos encontros e 

desenvolvem ideias junto a nós. . Assim sendo, acredito, após 4 meses de 

encontros, ter construído um grupo hegemônico e aberto ao público de forma 

que todos os presentes e os que passam pela nossa convocatória acabam por 

contribuir para o desenvolvimento do projeto. 

Considerações finais 

O fim do projeto de imediato não nos importa, pois o processo tem nos 

revigorado e trazido sempre novas histórias e pessoas que se interessam pela 

construção desse espaço que busca a liberdade de expressão sem distinção 

referente a quem ela está sendo dada ou em qual espaço ela tem sido 

apropriada. O reencantamento tem ocorrido de forma mútua a todos os 

participantes, quer eles tenham participado de todos os encontros ou de apenas 

um. 
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MANDACRAMÊ: MANDACARUS DE QUEIROZ E MACRAMÊS DE 

BONET 
Narayana Maia Bonet8; Rosana Baptistella9 

 

Resumo: Mandacramê é a tradução pictórica dos poemas de “Mandacaru” 

(QUEIROZ, 2010) em macramê, constituindo um livro-objeto autoral, resultado 

da pesquisa em que se discute a técnica artesanal, o panorama histórico e 

algumas das tantas possibilidades de inserção do macramê na sociedade. 

Constitui uma produção poética que dialoga com a tradição, uma vez que a 

habitual prática do macramê é empregada no ambiente familiar da autora. 

Palavras-chaves: macramê, artesanato, tradição, literatura, família.  

Introdução 

O macramê é uma tradicional técnica artesanal que se utiliza apenas de fios 

e dedos para a confecção de nós que formam peças com variadas utilidades - 

rendas para acabamentos, bolsas, acessórios, cortinas, redes, entre outros - e 

dialoga com diversos campos do conhecimento, como a educação, as artes 

visuais, a moda, o design.  

Neste trabalho, ressalto a importância da tradição para a formação da 

cultura, as formas de aprendizado desses costumes e como o macramê se faz 

presente na história da minha família. Através de um olhar familiar, retrato como 

se dá essa tradição e a importância de rememorar o fazer nós, desde o início, 

quando minha bisavó aprendera, ainda na infância, a desfiar sacos de açúcar 

para fazer nós de macramê, com a intenção de não estragar o tecido usado 

como toalha. Sua longa trajetória é significativa para os integrantes da família 

que “herdaram” a técnica.  
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Para o desenvolvimento de uma poética que dialogasse com a tradição, 

pesquisei na literatura brasileira uma representante feminina que 

transcorresse a tradição com propriedade, sendo a escolhida Rachel de 

Queiroz, uma cearense que estreia ainda na adolescência para uma vida 

inteira dedicada a descrever, através de obras literárias, os costumes e 

tradições de seu povo, como no livro de poemas “Mandacaru”. Esta publicação 

póstuma de manuscritos feitos ainda na adolescência da autora reflete o olhar 

feminino com influência do regionalismo que foi instaurado na década de 1930 

na literatura nacional. 

Objetivos 

Mandacramê almeja traduzir os poemas de “Mandacaru” em macramês e 

outras imagens, formando um livro-objeto autoral. A sobreposição de fios 

trançados em macramê, palavras e pinturas constitui o resultado de um diálogo 

entre contemporaneidade e tradição, tendo como objetivo propor ao leitor a 

reflexão sobre a interação das artes. Este conjunto de subjetividades, texturas e 

flexibilidades anseia por convidar o modernismo ao contemporâneo, o artesanato 

à arte, a tradição a se modificar e assim se perpetuar. 

Metodologia 

A pesquisa teórica contextualizou historicamente o macramê, com 

destaque à sua trajetória no Brasil, em diálogo com o histórico da minha família, 

que carrega essa tradição há algumas gerações. Trouxe ainda informações 

sobre a técnica e sobre sua inserção em diferentes campos do conhecimento, 

com destaque a artistas contemporâneos que se utilizam do macramê, além de 

discutir relações entre a tradição e a cultura, a educação e recordações de 

família.  

Em paralelo à pesquisa teórica foi desenvolvida a pesquisa prática que 

resultou no livro-objeto “Mandacramê”, que representa os dez poemas do 

“Mandacaru” em macramê, concebido através de sobreposições de linhas e 

palavras; elementos trançados em macramê fazem a voz das mensagens 

desses versos. A escolha das linhas, cores e texturas das peças está 



 
diretamente ligada ao sentimento e à imagem visual que cada passagem do livro 

provoca em mim.  

Resultados finais 

Como resultado, apresento o texto do trabalho de conclusão de curso 

intitulado “Mandacramê: Mandacarus de Queiroz e Macramês de Bonet” e o livro-

objeto, que une a subjetividade artística ao fazer artesanal. O livro, tátil e visual, 

representa minha percepção e meus sentimentos acerca dessas duas mulheres: 

a que conheci no meu ambiente familiar (Nona Maria) e aquela de quem me 

aproximei pela leitura (Rachel de Queiroz). A poética satisfez as expectativas de 

uso do macramê para estudos de técnica mista, se fazendo significativa a 

experiência com diversas materialidades e a sortida combinação de nós para 

significar elementos junto a pintura e palavras. 

Considerações finais 

O diálogo entre macramê e poesia ressaltando os temas tradição e cultura, 

me faz refletir a subjetividade das imagens e palavras de nossos repertórios. A 

manifestação deste, através de páginas escritas, pintadas, amarradas, 

desenhadas, coladas me leva a pensar novos desafios e propostas com o tema 

que está longe de se esgotar. Diferentes poéticas se unem, numa amálgama de 

tradições e culturas, não apenas neste trabalho, mas em diversas formas da arte 

contemporânea.  
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Anexo: imagens do livro-objeto “Mandacramê”. Fotos: arquivo da autora. 

2018 

 

 

 

 

 

Imagem 1. Capa, contracapa e lombada. 

 



 

 

 

 

Imagem 2. Livro aberto.  

 

  



 

 

 

         Imagem 3. Livro aberto a partir da capa.       Imagem 4. Livro em pé, 

fechado  

                                                                              pelas barragens.  



 

 

 

  

                Imagem 5. “Nheengareçaua”.    Imagem 6. “O Êxodo” 

 

    

Imagens 7 e 8. “Renda da Terra” 

 



 

    

   

Imagem 9. “O Acre”           Imagem 10. “Cedro”  



 

 

 

  

 

              Imagem 11. “Orós”              Imagem 12. “Dona Barbara de Alencar” 

 

 

 

 



 

  

 

Imagens 13 e 14. “Nascimento”   

 

 

     

  Imagem 15. “Lampião”           Imagem 16. “Meu padrinho” 

  



 

LUX – UM ENSAIO POÉTICO SOBRE A LUZ 
Gustavo de Magalhães Lazzare Nunes; Simone Peixoto 

 

Resumo: O presente trabalho apresenta a criação de um ensaio sobre a luz 

em que o resultado é um livro de artista utilizando técnicas de engenharia do 

papel, principalmente os mecanismos pop-up. Fala sobre o processo criativo 

para a produção dessa obra e seu contexto e as relações que o artista faz 

entre símbolos diversos. Trata ainda da produção de livros de pop-up no Brasil 

e no mundo, a história dos livros pop-up e da engenharia de papel e destaca 

autores e obras importantes e descreve alguns aspectos técnicos, termos, 

elementos e tipos de mecanismos englobados pela engenharia de papel. 

Palavras-chaves:   Arte, livros, pop-up, engenharia do papel, livros móveis, 
livro de artista 

 

Introdução 

Este trabalho tem a intenção de criar um ensaio poético sobre a luz. 

Baseado em dados de natureza arbitrária, foi produzido um ensaio em que o 

resultado, além do relatório escrito, foi também um livro de artista em que, de 

forma poética, foram registradas as conclusões sobre o que é a luz. 

Para isso a luz foi dividida nas cores do arco-íris, seguindo o modelo 

descrito por Newton ao dividir a luz através de sua passagem por um prisma 

A base do trabalho foi as técnicas de engenharia do papel e o livro 

produzido contém mecanismos pop-up e busca a profusão de cores e 

movimentos, estudados através dos autores Matthew Reinhart, Duncan 

Birminghann e James Carter. 

 

 



 

Objetivos 

Um dos objetivos do trabalho foi a produção de um estudo poético sobre 

uma definição possível e pessoal sobre a luz. Outro objetivo foi questionar a 

definição de verdade e o próprio método científico a partir o do estudo da 

epistemologia através dos autores A C Grayling e Paul Feyerabend. 

Metodologia 

Foram captados dados em várias áreas do conhecimento como base para 

a criação poética. Alguns têm natureza científica, como comprimentos e 

frequências de ondas das cores; outros dados têm natureza mística como a 

atribuição de planetas e de resultados numerológicos. Outros ainda tem caráter 

puramente subjetivo e arbitrário, como as impressões que passa cada cor ou 

ainda o material que cada cor sugere. 

Após captação de dados e de sua posterior tabulação, foi desenvolvido um 

mapa de criação, ou seja, uma espécie de repositório de informações que 

serviram como matéria prima para a produção do livro de artista. 

Como base para a criação foram usadas técnicas de engenharia do papel. 

Resultados parciais ou finais 

Utilizando popups e as técnicas de engenharia do papel, foram criadas 7 

lâminas contendo, cada uma, um mecanismo de pop up. Nesse livro pretende-

se que a luz faça um caminho, iniciando-se em um foco restrito na capa, 

dividindo-se nas 7 cores do arco-íris e terminando brilhante e difusa na contra 

capa. Para reforçar essa ideia de caminho da luz, foi criada uma estrutura em 

que a lombada se destaca e transforma o livro em uma longa concertina. Dessa 

forma é possível ativar todos os 7 mecanismos de uma só vez, mostrando ao 

leitor, de uma só vez, todos as cores e seus aspectos e símbolos particulares. 

Considerações finais 



 

A criação do livro pode de forma subjetiva e poética, dar conta de uma 

explicação pessoal e subjetiva do que é a luz. A arte legitima esse percurso pois 

não segue os métodos conhecidos, o conteúdo da arte, sendo subjetivo 

pretende-se universal. Ela dá liberdade para que se proponha um método 

científico pessoal e, através desse método, foi possível alcançar novos 

significados que podem, por fim, falar ao interlocutor de forma poética e acessar 

seu próprio repertório pessoal, já que a cor é plena de significados e símbolos 

subjetivos. 
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O GOSTO ARTÍSTICO E CULTURAL: UMA RELAÇÃO ENTRE O 

ESPECTADOR E A ARTE. 
 

Beatriz Lunardelli Vecchia10; Rosana Baptistella11 

 

Resumo: Este trabalho aborda a relação de gosto com a arte, trata-se de uma 

reflexão de como cada sujeito pode compreender e absorver a arte com sua 

própria cultura e suas próprias influências, além do modo que a teoria do gosto 

foi aplicada ao longo dos séculos desde a idade média, até a teoria mais atual 

de Pierre Bourdieu em que a prática deste trabalho se baseia. 

Palavras-chaves:  Gosto; Cultura; Arte; Sociedade; Arte-Postal. 

Introdução 

A sociologia e a arte buscam traduzir a humanidade de formas diferentes, 

mas muitas vezes elas podem andar juntas. A pesquisa busca ligar a sociologia 

do gosto em relação às artes visuais. Para isso, precisamos entender a diferença 

entre natureza e cultura. Segundo Cotrim (2000) o comportamento dos animais 

se dá por reflexos e instintos, com o ser humano é diferente, os homens não são 

apenas seres biológicos que obedecem sua ordem natural, eles são seres 

culturais que são capazes de modificar a própria natureza, sendo capaz de não 

só criar coisas extraordinárias, como destruir a mesma. O universo construído 

pelo próprio homem se dá o nome de ‘antroposfera’. Marx (1987³) cita em sua 

pesquisa que o trabalho é principal fonte de distinção entre humanos e animais, 

sendo assim o trabalho torna-se uma fonte de cultura, assim como a linguagem, 

na qual permite a comunicação. A linguagem não aborda apenas o código 

sonoro verbal, mas também é empregado para designar as formas de 
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comunicação não-verbal como a arte. Nas palavras de Cotrim “[...] a palavra 

cultura designa o conjunto dos modos de vida criados e transmitidos de uma 

geração para outra, entre os membros de determinada sociedade. ” (2000) ou 

seja, cada grupo de pessoas possuem uma cultura diferente, com um conjunto 

de influências e experiências diferentes, assim como o gosto. A sociologia do 

gosto é uma teoria em meio as ciências sociais, desenvolvida por vários filósofos 

ao longo dos séculos. Pierre Bourdieu, afirma que o gosto não é pessoal, e sim 

influenciado pela massa, pela sociedade, classe social e nível de educação que 

cada um está sujeito assim como para cada camada social o gosto não é 

aleatório e nem determinado por cada ser humano, o gosto é imposto. 

Objetivos 

A pesquisa tem como ponto principal explicar como o gosto interfere na 

arte, os resultados esperados com a pesquisa é levar o leitor a entender que o 

seu gosto não é totalmente pessoal e é passível de discussão, e a forma que as 

pessoas leem e fazem arte tem muito a ver com o gosto imposto pela educação, 

mídia e classe social. 

Metodologia 

A metodologia aplicada foi em grande parte teórica, trazendo como base o 

significado de gosto, como ele é desenvolvido e principalmente como se é dado 

o gosto pós-revolução industrial com parte da bibliografia de Bourdieu sempre 

se relacionando para o campo da arte. Foi realizado um trabalho prático em mail-

art com o título “Cartões não-postáveis: O que é belo aos seus olhos, é belo ao 

seu coração? ”, onde foram realizados cartões-postais representando a cidade 

de Rio Claro e suas respectivas memórias de modo a representar a visão do 

espectador sobre uma imagem e sua história.  

Resultados finais 

O projeto obteve como resultado um trabalho prático no qual aborda o olhar 

em que foi construído um livro de artista com instruções e imagens táteis através 

do cartão-postal, que leva o espectador a questionar a forma em que vê as 



 

coisas. Para a produção foram recolhidas memórias de rio-clarenses em relação 

a diversos lugares comuns na cidade, desta forma, locais que passariam 

despercebidos, poderão carregar novos significados através da leitura do 

espectador. 

Considerações finais 

O gosto nos cerca durante toda a nossa vida, e entende-lo torna-se 

necessário para que haja uma reflexão sobre o que nos é imposto. A principal 

problemática abordada neste trabalho é como a arte atinge a sociedade de 

maneira geral, como as pessoas passam a ler a arte e quanto o gosto interfere 

nisso. Como diz Gombrich em seu livro A história da Arte, 1994 “[...] o que 

chamamos de ‘obra de arte’ não é fruto de uma atividade misteriosa, mas [um] 

objeto feito por seres humanos para seres humanos” (p.32). Este trabalho propõe 

uma reflexão sobre o conceito de gosto pessoal e social e a maneira com que 

esses padrões foram impostos à sociedade através dos tempos. A ideia do 

trabalho prático surgiu da necessidade de materializar, mostrar de uma forma 

mais simplificada e poética maior parte da teoria abordada.  

A pesquisa relaciona quanto a sociedade, a educação e as classes 

interferem no nosso gostar, e quanto o nosso apreciar e fazer arte está 

relacionado a isso.  
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UM GATO, UM BESOURO E UM CORVO ENTRARAM EM UM BAR: 

CONCEPT ART SOBRE AS OBRAS DE EDGAR ALLAN POE 
Vinicius Figueiredo de Oliveira e Luiz Marcelo Massari; Daniel Martins. 

 

Resumo: O trabalho foi realizado almejando o objetivo de criar um concept art 

de um jogo eletrônico hipotético do gênero RPG com pesquisas sobre os contos 

de Edgar Allan Poe. Com o foco no conto “O Baile da Morte Vermelha”, os 

concepts serão  produzidos para a representação dos cenários e personagens 

mais importantes para o projeto. 

Palavras-chaves:   concept art, edgar allan poe, jogos eletrônicos. 

 

Introdução 

A pesquisa se propõe a produção de concept art tendo em vista a fase 

inicial de produção de um jogo digital que se baseia nas obras do Edgar Allan 

Poe. Ela visa uma melhor compreensão do seu legado e importância, não só se 

limitando a isto, mas também um estudo mais aprofundado sobre concept art e 

sua função.  

Concept art é um tipo de ilustração que faz parte da fase do pré-projeto, um 

profissional ou uma equipe se encarrega de dar forma a personagens, ambientes 

e objetos que ainda não existem, sua função é dar uma base sólida para toda 

uma equipe desenvolver um projeto que pode ser uma animação, um filme, um 

jogo digital, entre outros. Como o foco da pesquisa não é o desenvolvimento de 

um jogo completo, mas sim alguns de seus concepts, sua definição se restringe 

a umas simples descrição não abrangendo todo o processo de Game Design. 



 

Objetivos 

Estender o universo de Edgar Allan Poe e seus contos por meio de artes 

conceituais, pois suas obras contém uma temática que possui um resultado significativo 

no mercado de jogos digitais, além de ter relevância na cultura literária em geral. 

Metodologia 

A pesquisa foi realizada com caráter exploratório visando aprofundamento de 

conhecimento na área de concept art que abrange várias formas de design. Os dados 

serão tratados de modo qualitativo, já que, o projeto se propõe à produção da nossa 

visão sobre as obras do autor em questão. 

Resultados parciais ou finais 

Conseguimos transpor de maneira fidedigna a sensação de terror presente nos 

contos utilizando efeitos na atmosfera em áreas externas para traduzir a profundidade 

do ambiente. Para o interior, tomando como referência as gravuras de Harry Clark, 

usando alto contraste com luzes e sombras bem marcadas para pequenos cômodos. 

Para os personagens, usam vestimentas vitorianas com paletas de cor frias e certas 

características para destacar o principal antagonista que seria a manifestação da Morte 

Vermelha. 

Considerações finais 

 Com o projeto, vemos com mais detalhes e profundidade o trabalho de um artista 

desenvolvedor de concept art e sua influência em um processo de produção. Também 

tivemos contato com game design e narração para ampliar técnicas de como passar 

corretamente a informação e sensações dentro de um contexto apenas com o visual de 

um cenário ou personagem, além de enaltecer o trabalho de um dos mais famosos 

escritores de contos de horror, Edgar Allan Poe. 
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A POÉTICA DO TRAJE DE CENA DE SAGRAÇÃO A PRIMAVERA DE 

PINA BAUSCH 
 

Ricardo Luiz Cenzi Junior12; Nancy Moretti13 

 

Resumo: O projeto visa a pesquisa escassa em relação às obras da 

coreógrafa Pina Bausch, mais especificamente o seu traje de cena. Tendo 

como recorte a análise do tingimento do traje de cena através da terra utilizada 

como cenário. E tem como finalidade a confecção de trajes de cena, baseados 

na pesquisa. 

Palavras-chaves: Pina Bausch, Dança-Teatro, Traje de cena, Cenário, 
Wuppertal. 

 

Introdução 

O tema escolhido refere-se a leitura poética dos trajes de cena do 

espetáculo “Sagração a Primavera” do Tanztheater Wuppertal, dirigido por Pina 

Bausch.  

Filha de donos de restaurante, Philippine Bausch, conhecida como Pina 

Bausch, foi o maior nome relacionado a dança contemporânea alemã do século 

XX. Nasceu em 27 de julho de 1940, durante o pós guerra, um período onde a 

preocupação dos pais estava relaciona mais na busca de produtos e clientes, 

obrigando-a se tornar independente muito cedo.  

Aos 15 anos iniciou seus estudos em dança, na Folkwang Hochschule, 

onde foi aluna de Kurt Joss, coreografo alemão expressionista, pioneiro do 

método Taztheather (Dança- Teatro). Após 4 anos recebeu uma bolsa para 
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estudar como aluna especial na Julliard School e ingressou na cia. de dança 

moderna, Metropolitan Opera House. 

Em 1969, após 7 anos do retorno a Alemanha, Pina assume a direção da 

Folkwang, após a aposentadoria de seu antigo mestre Kurt Joos. E em 1973 

passa a dirigir o Wuppertaler Tanztheater. 

Segundo Fábio Cypriano, autor do livro “Pina”, a coreógrafa foi inovadora 

em seu método de trabalho pois além de sua metodologia que combinava duas 

artes, o teatro e a dança, seus trabalhos também tinham como tema os 

sentimentos humanos, a partir de impulsos reais, onde os bailarinos dançavam 

suas próprias dores, suas fragilidades e seus anseios, e não representavam 

nenhum papel, apenas eles mesmos. 

Objetivos 

O projeto visa analisar a relação entre o cenário, os elementos 

coreográficos e o traje de cena, ao longo do espetáculo. Além do design e a 

confecção de uma releitura de trajes de cena baseados na obra de Pina Baush, 

levando em consideração os elementos como cor, texturas, tingimento, tecidos, 

aplicações e elementos de estilo. 

Metodologia 

A pesquisa esta pautada na fundamentação teórica e das linhas de 

pesquisa das poéticas visuais, presentes nos elementos coreográficos, 

cenográficos e no traje de cena, através de vídeos, documentários, livros e 

artigos científicos. 

Entende-se como Dança Teatro, em seu surgimento, a fusão entre os 

movimentos do ballet clássico com elementos teatrais. Foi Kurt Jooss (1901-

1979), coreografo alemão expressionista, quem criou e utilizou essa esta 

expressão em 1920, e foi revolucionário ao coreografar o espetáculo “Mesa 

Verde” (1932), onde Pina Bausch atuava no elenco. 



 
Além de trabalhar com o aspecto psicológico dos bailarinos, Pina Bausch 

propõe uma nova organização corporal, onde não há mais apenas uma 

reprodução de movimentos do balé clássico e/ou da dança moderna, mas um 

corpo preparado para desafios, como vemos no espetáculo “Viktor” (1986), onde 

as bailarinas/interpretes se penduram em argolas de ginástica e balançam sobre 

o palco. 

Sagração a Primavera, que estreou em 3 de dezembro de 1975, foi o ápice 

das primeiras obras apresentadas pela companhia Wuppertal Tanztheater, 

dirigias pela coreógrafa. Com músicas originais, compostas por Igor Stravnski, a 

remontagem representa uma síntese entre o tradicionalismo alemão e a 

modernismo norte americano, onde os bailarinos dançam em um palco forrado 

de terra e terminam o espetáculo com seus trajes de cena sujos pela mesma. 

No início de “Sagração a Primavera” vemos as bailarinas trajando uma 

vestimenta branca, quase transparente, e ao longo do espetáculo observamos 

que o traje vai sofrendo uma mutação ao ser manchado pela terra utilizada como 

cenário. Segundo Adriana Leite, autora do livro “Figurino: Uma experiência na 

televisão”, o traje de cena injeta forma, cor, textura e volume à cena. 

Resultados parciais ou finais 

O resultado esperado será a criação de releituras dos trajes de cena 

baseados na obra de Pina Bausch. E a apresentação de uma performance 

utilizando a metodologia da companhia Wuppertal Tanztheater. 

Considerações finais 

Após análise do espetáculo Sagração a Primavera, nota-se uma 

movimentação baseada na mescla de pliés; Jetés; echapés e braços, 

comprovando que as técnicas de movimentação presentes em suas obras, são 

baseadas em movimentos do balé clássico, berço da metodologia da dança 

ocidental, com a dança contemporânea, como rolamentos, contrações, 

quedas/recuperações. 



 
O traje de cena das mulheres, sobretudo, sofre uma alteração de cor, ao 

longo do espetáculo, onde inicialmente é branco transparente e ao longo da obra 

é manchado pela própria terra do cenário, evidenciando a terra como elemento 

simbólico, na obra de Pina Bausch.  
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PROJETO DE CANETA LEITORA DE PARTITURAS MUSICAIS 
Lucas Boraschi; Ícaro Medrade14; Daniel Martins Alves Pereira15 

 

Resumo: Este trabalho é voltado a desenvolver uma caneta leitor de partituras 

sendo capaz de carrega-la e levá-la a lugares onde pessoas possam usa-la 

para ler e aprender partituras musicais, com isso será abordado temas que 

permitam a estruturação e criação do produto de acordo com métodos 

científicos e pesquisas realizadas sobre assuntos específicos na área de 

design de produtos. 

Palavras-chaves:  Caneta Scanner, Eletro Portátil, Caneta Leitora de Partituras. 

 

Introdução 

Pode-se argumentar que, para ser um músico de verdade, não é preciso 

necessariamente ler música. Eu até concordaria com isso, pois dependendo do 

instrumento, ou se você já tem alguma noção básica, você consegue tirar música 

apenas ouvindo. Portanto, se você tem o desejo de desenvolver como um 

músico vale muito a pena aprender a ler música. Muitas vezes o estilo que você 

toca pode não precisar de tudo isso, mas não se limite a essas oportunidades de 

aprendizado. 

A partitura sempre foi importante para a formação de músicos. Porém 

algumas dificuldades foram observadas como a necessidade na aprendizagem 

musical e nos registros sonoros pelo fato de ser uma escrita muito diferente de 

qualquer outra, pois as partituras musicais são compostas por símbolos (notas 

musicais) que se associam a sons. 
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Sendo assim o trabalho tem como finalidade elaborar um produto para 

facilitar os estudos de pessoas que possuem certa dificuldade, ajudando de 

alguma forma para que consigam aprender e entender desse assunto. 

Objetivos 

O objetivo desse projeto é criar uma caneta que seja capaz de ler partituras 

musicais para qualquer tipo de instrumento, sendo prática, com um design 

diferenciado, portátil, e com baterias embutidas que pode ser levada para 

diversos lugares onde não exista energia elétrica. 

Metodologia 

Existem vários métodos de design para auxiliar no desenvolvimento de 

projetos de produto. Para este trabalho foi utilizado o método de Bernard Lobach, 

que se divide em quatro fases: Analise de problema, geração de alternativas, 

avaliação das alternativas, realização da solução do problema. 

Analise do problema: é de suma importância para definir qual é o problema 

que se deve atingir dando um ponto de partida ao projeto, ajudando assim para 

um desenvolvimento mais eficaz. 

Geração de alternativas: após concluir a analise são geradas as possíveis 

soluções para o projeto, onde nesta fase é responsável pela criação das ideias 

gerando a maior quantidade possível baseando-se nas análises realizadas na 

análise  do problema. 

Avaliação das alternativas: tendo as alternativas geradas parte-se então 

para “avaliação das alternativas” nesta fase é elaborado um processo de seleção 

no qual as ideias geradas através de esboços ou modelos preliminares 

procurando a solução que melhor encaixa nos critérios criados na etapa de 

análise de problema. 

Realização da solução do problema: por fim é feito a execução da 

alternativa escolhida, que deve ser olhada com atenção e sendo revisada e 



 
aperfeiçoada. Muitas das vezes a alternativa escolhida não é uma propriamente 

dita. Mas sim um mix de alternativas que se completam. 

Resultados parciais ou finais 

Como resultados têm o desenvolvimento de um software que poderá ser 

utilizado com o devido investimento facilitando a leitura e o entendimento do 

usuário, o possível circuito eletrônico e um vídeo explicativo da mesma e todos 

os detalhes de criação. Estes deverão ser utilizados na criação do projeto final, 

será implementado melhorias se necessário, reproduzidos e por fim vendido em 

larga escala por um valor pré-determinado. 

Considerações finais 

O aumento de músicos amadores e experientes tendo conhecimento da 

leitura de partituras e a disseminação deste saber, graças a produção em massa 

do produto. O design servindo para abrir portas e tentando ao máximo melhorar 

a qualidade de vida do usuário. 
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CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE UMA ARMAÇÃO DE ÓCULOS 

COM REGULAGENS 
Bruno H. Lopes da Silva e André F. Jorge16; Daniel Martins17 

 

Resumo: Este projeto teve como finalidade estudar todos os aspectos 

técnicos e estético para a produção de um óculos com ajustes de tamanhos. 

Foi possível perceber através de pesquisas do seu desenvolvimento histórico 

a sua evolução estética, tecnológica e a sua relação com usuários. A limitação 

de modelos maiores serviu como referência para o propósito deste projeto, 

tendo como objetivo a adaptação de um mesmo modelo em rostos de 

diferentes tamanhos aumentando a oferta no mercado. Por meio de estudos, 

pesquisas, entrevistas e do uso da metodologia de Löbach, desenvolveu-se 

por meio de processos industriais, duas armações sendo uma oftálmica e outra 

solar, ambas com o mesmo design, avaliando-os diferentes acabamentos, 

porém sem perder sua principal função corretiva e de proteção. 

 

Palavras-chaves:   óculos, design, personalização.  

 

Introdução 

Com a velocidade em que os parâmetros estéticos mudam, o design, vem 

sendo muito explorado, seja, em produtos, automóveis, moda, acessórios, entre 

outros campos, com infinitas possibilidades da introdução da inovação, das 

cores, trazendo vida para o mundo. 

Um acessório, que pode dizer muito sobre a personalidade é o óculos, 

artefato presente na vida de milhões de pessoas e de valia para a vida cotidiana, 

é, indispensável pensar em viver sem o mesmo, sendo, que possibilita a visão 
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para pessoas com deficiências visuais. Com opções de tamanhos, formatos e 

cores, usuários escolhem os que mais o atraem, sejam eles grandes e coloridos 

transmitindo ser mais alegres e descontraídas, ou também, discretos e com 

cores neutras para pessoas tímidas e acanhadas. 

A proposta deste projeto, é o desenvolvimento de um modelo de óculos 

com regulagens de tamanhos, atendendo diversos usuários de diferentes 

proporções, tendo a opção de usar um mesmo formato de olho em diversos 

tamanhos, seja, em um modelo oftálmico com a principal função de proporcionar 

a correção visual, ou, de um modelo solar que tem a função de proteger os olhos 

de raios solares.  

Para a construção e desenvolvimento do seguinte projeto, serão utilizadas 

pesquisas com profissionais da área, análises de similares e artigos acadêmicos, 

buscando atingir um resultado satisfatório que atenda os objetivos apresentado 

acima. 

Ao decorrer deste projeto, serão abordados a história do óculos, 

desenvolvimento e modelos icônicos, os materiais utilizados, assim como o 

processo de geração de ideias de fabricação, para atingir o objetivo final, com a 

produção do protótipo em escala real. 

Objetivos 

O desenvolvimento de uma proposta de óculos com ajuste para aumentar 

a oferta de tamanho maiores fazendo com que os modelam médios e menores 

façam parte de suas opções 

Metodologia 

A metodologia escolhida é a de Bernd Löbach, onde o processo criativo se 

divide em quatro principais fases sendo elas; fase de preparação (Análise do 

problema), fase de geração de alternativas, de avaliação das alternativas e a 

fase de realização tornando assim o desenvolvimento mais útil e menos 

complexo. 



 
Portando, segundo Löbach (2001) a primeira fase se inicia na identificação 

do problema, seja por experiência do usuário, pesquisas acadêmicas e com 

profissionais da área, após o reconhecimento do mesmo é fundamental uma 

análise das informações coletadas a fim de simplificar a solução do problema e 

então defini-lo. 

Para a primeira fase de Löbach será feito uma pesquisa com um 

profissional da área explorando seu conhecimento técnico e sua relação com o 

óculos após todo sua experiência profissional, possíveis materiais e seu 

processo de produção. E para concluir a fase de avaliação, foi feito um 

comparativo de três modelos com diferentes propostas de ajustes, pontuando 

pontos positivos e negativos a fim de usá-los como referência para alcançar o 

objetivo proposto.   

A fase de geração, de acordo com Löbach (2001) é a etapa de elaboração 

de ideias, onde não se deve haver restrições ou julgamentos e gerar o maior 

número de possibilidades, tudo pode ser aproveitado de alguma maneira. A partir 

deste conceito serão desenvolvidas propostas a partir de sketches manuais, em 

software 2D e 3D. 

Com as ideias geradas, passamos para a fase de avaliação, onde 

analisamos de forma técnica qual a melhor alternativa que conclua o objetivo 

proposto e seja viável de se produzir, ou seja é necessário a participação de 

todos os responsáveis envolvidos.  

A fase de realização é ponto final do processo de desenvolvimento do 

produto, onde a proposta escolhida é revisada e são definidos os últimos 

detalhes, posteriormente é encaminhado um documento com as especificações 

técnicas para a mais alta do setor ou empresa para uma avaliação definitiva e 

determinar se o projeto será colocado ou não na linha de produção (Löbach, 

2001). 

Com a proposta aprovada, é feito o desenho técnico especificando todas 

as medidas e observações necessárias e assim é produzido um protótipo em 



 
escala real, esta fase será apresentada com mais detalhes no desenvolvimento 

do produto. O modelo é novamente avaliado em questões de medidas, conforto 

e normas, sendo aprovado, ele está pronto para ser produzido. 

Resultados parciais ou finais 

No final de 2006 foi formado 28 monitores ambientais nos municípios de 

Primeiro de Maio e Alvorada do Sul. 

Os monitores deverão desenvolver ações planejadas que envolvam a 

capacitação, o uso, a ocupação, a  recuperação  e  a  preservação  junto  com   

a população local como corresponsável das ações ambientais desenvolvidas no 

município. 

Considerações finais 

Após o conhecimento acerca do produto óculos, conclui-se que deixaram 

de serem usados apenas com a função corretiva, e passaram a compor o mundo 

da moda como um acessório oferecendo não só o artefato corretivo, mas 

também compondo com novos conceitos e estilos atendendo diversos gostos.  

Apesar de serem poucos ainda existem consumidores que resistem ao uso 

do óculos, seja por receio de sofrerem preconceito, por não se adaptarem ao seu 

uso ou não se sentirem bem com os modelos encontrados, assim, este projeto 

tem como objetivo aumentar esse leque de opções, criando um modelo com 

ajuste de tamanho dando a possibilidade do consumidor escolher um óculos com 

certo formato e ajusta-lo em seu perfil. 

Através da análise de similares foi possível encontrar sistemas de trocas 

ou ajustes utilizados em outros modelos, além de analisar a estrutura e o seu 

funcionamento tendo como base produtos de qualidade para o progresso deste 

projeto. 

Durante o desenvolvimento do produto foi possível adquirir o conhecimento 

de forma mais aprofundada os requisitos técnicos para serem usados na 



 
construção de um óculos, os materiais e instrumentos necessários, além das 

limitações que podem ser encontradas no seu processo, fazendo com que o 

papel do designer seja fundamental para encontrar de forma criativa a solução 

do problema. 

O aprimoramento da história dos óculos, materiais, sua estrutura e o 

processo de criação foram indispensáveis para a conclusão deste projeto, com 

isso foi possível o desenvolvimento de um produto que atendesse os objetivos 

propostos que eram proporcionar ajustes de tamanhos para este artefato afim 

de aumentar as opções de escolhas para todos os públicos além de suas 

principais funções de correção e ou proteção dos olhos. 
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MÓVEIS MULTIFUNCIONAIS PARA APARTAMENTOS 
Cícero Caio Sales Santiago, Thais Lorenção de Mendonça 18; Daniel Martins Alves 

Pereira 19 

 
Resumo: Este trabalho apresenta o desenvolvimento do projeto de conclusão 

do curso de Design de Produto, tendo como objetivo buscar o desenvolvimento 

de um mobiliário que possa exercer multifuncionalidade em espaços reduzidos. 

Levando em consideração o tamanho dos novos apartamentos feitos para a 

Geração Y ou Millennials, a proposta deste projeto é suprir a necessidade de ter 

um móvel que tenha várias funções, mas que utilize menos espaço no ambiente 

que está inserido.  A metodologia e as etapas que foram seguidas para a 

realização do projeto foi a metodologia proposta por Munari (2002)  

Palavras-chaves:   Móvel Multifuncional, Espaço Reduzido, Geração Y. 

Introdução 

No século XXI, com a expansão da globalização, todos os meios 

tecnológicos estão passando por um processo de adequação. O qual é 

percebido nas capitais e em algumas cidades do interior, onde multinacionais se 

instalam proporcionando emprego e aumentando a população do local em 

questão. Entretanto, esse aumento traz como consequência a redução dos 

metros quadrados das habitações. Sendo assim, notamos que as habitações 

juntamente com a tecnologia sofreram mudanças. 

Em decorrência dos espaços reduzidos das novas residências, a indústria 

moveleira deveria preocupar-se mais com a otimização dos móveis afim de dar-

lhes mais funcionalidade, aproveitando ao máximo o espaço disponível. 

Contudo, essa ênfase não está sendo realizada de maneira eficiente. O móvel 
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multifuncional vem para suprir a necessidade da nova geração do mundo 

globalizado, onde os móveis se adaptem ao ambiente.  

Objetivos 

O objetivo desse trabalho é desenvolver um móvel multifuncional para 

apartamento, que possa aproveitar o espaço disponível, sem perder o conforto 

e a praticidade.  Portanto, será necessário unificar a multifuncionalidade de um 

móvel para um espaço reduzido, tendo como exemplo um quarto de apartamento 

onde o maior desafio é utilizar o espaço de maneira consciente e harmônica.   

Metodologia 

Uma metodologia de projeto proporciona a organização das ideias e 

informações coletadas para o projeto, possibilitando a visualização de previsão 

de prazos, e posteriormente o cumprimento dos mesmos. Ela também sintetiza 

o desenvolvimento de um projeto para prevenir e impedir erros humanos, 

possibilitando compreender e definir com eficácia um problema na busca da 

solução adequada e também inovadoras. (GAVA, 2015). A metodologia 

empregada neste trabalho é a de Munari (2002) e consiste basicamente em 

alguns passos a serem seguidos como:  

• Problema;  

• Definição do problema;  

• Componentes do problema;  

• Recolhimento de dados;  

• Análise de dados;  

• Criatividade e conceito;  

• Matérias e tecnologia;  

• Experimentação;  

• Modelo;  



 
• Verificação;  

• Solução final.  

A partir dessa sequência, o designer é capaz de projetar soluções que 

visem dar maior qualidade de vida para os consumidores. 

Resultados parciais ou finais 

Um dos parâmetros utilizados para entender melhor nosso público-alvo e 

as suas necessidades utilizamos da vasta experiência do Cícero em móveis 

planejados e para obtermos mais resultados aplicamos um questionário, onde 

obtivemos uma amostra de trinta e seis pessoas.  

 

Fonte: Do autor (2019) 

 

Depois de aplicado o questionário, entendemos melhor a percepão das 

pessoas em relação ao quarto das residências e como um móvel multifuncional 

melhoraria a vivência neste ambiente. Portanto, é visível a redução do tamanho 

dos cômodos e como um criado mudo multifuncional pode auxiliar em um quarto 

pequeno.  

Considerações finais 

Neste projeto abordamos o assunto da redução do tamanho das 

habitações e a mudança de percepção que um móvel multifuncional traz ao 

ambiente ao qual está inserido. Realizamos todos os objetivos propostos no 

trabalho e os conceitos propostos para o projeto. Este projeto foi importante para 



 
compreender a mudança de tendência no mercado moveleiro e como a geração 

Y ou Millennials influência nessa nova perspectiva de espaços reduzidos.  
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CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL DE MARCA SLOW FASHION E 

MINIMALISTA 
Leonardo Dian Bortolozo, Luiz Fernando de Mello, Victor Bocaiuva Santos20; Daniel 

Martins Alves Pereira21 

 

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo desenvolver a identidade 

visual de uma marca de roupas que utiliza do conceito slow fashion. O universo 

da moda tem crescido cada vez mais desde a revolução industrial, quando foi 

possível reproduzir peças em grandes quantidades. Isso faz com que a 

indústria precise vender muito para se sustentar, criando assim incentivo a um 

consumo desenfreado e compulsivo. Visto isso, este trabalho apresenta uma 

alternativa a este modelo de consumo, apresentando o slow fashion e 

explicando o quão vantajoso ele é para a sociedade como um todo e valoriza 

todas as pessoas envolvidas no processo. Após este estudo, foram 

apresentados conceitos de identidade visual e os elementos que a compõe, 

como: símbolos, alfabeto, tipografias, paleta de cores e outros elementos que 

possam compor a identidade. Depois desta introdução foram apresentados 

quatro exemplos de marcas que utilizam deste conceito e conseguem vender 

ao consumidor, além do produto, a ideia de consumir de forma sustentável e 

consciente. A proposta é entender o cenário atual da indústria da moda, criar 

a marca da loja de roupas e após isso desenvolver materiais para a identidade 

da empresa. 

Palavras-chaves:   Identidade visual; Slow Fashion; Moda. 

 

Introdução 

Houve uma época da década de 1960 em que era chamada “moda 
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moderna” (LIPOVETSKY, 2009, p.13), onde havia um contraste entre a alta 

costura e a confecção industrial. A revolução industrial fez com que as indústrias 

produzissem peças em maior quantidade, colocando em ação a produção em 

série e assim, possibilitando a criação de coleções enormes com um preço mais 

acessível. Neste cenário, é possível observar a criação de conceito chamado 

fast fashion com um sistema altamente capitalista e competitivo, em uma cadeia 

gigantesca de produção de moda. 

Dando um salto para os dias de hoje e tendo em vista este modelo de 

consumo excessivo, temos como um contraponto que é o slow fashion. 

(CATALDI, DICKSON, GROVER, 2010, p.102).  

O slow fashion, um movimento de sustentabilidade na moda, é uma 

alternativa a produção em massa que vem ganhando força. Foi criado em 2008 

pela inglesa Kate Fletcher.  

É necessário que existam marcas de roupas que utilizem desses conceitos 

citados acima onde, através das peças e das comunicações da marca, sejam 

propagados estes ideais de slow fashion e consumo consciente, a fim de deixar 

claro aos consumidores o propósito, valores e compromisso que a marca tem 

com pessoas e o meio ambiente.  

Portanto o desenvolvimento deste projeto será sobre a criação e 

desenvolvimento de uma identidade visual com conceito slow fashion e terá 

como ênfase a venda online através de site e redes sociais como Facebook, 

Instagram e Twitter, para um público feminino, visando propagar as ideias 

sustentáveis por esses meios também. 

Objetivos 

Desenvolver a identidade visual de uma loja de roupas, com a proposta 

slow fashion (moda devagar) e minimalista. A fim de passar o conceito da marca 

pela identidade criada, com logo e elementos visuais que compõem a marca. 

 



 
Metodologia 

O método de Peón diz que a projetação de sistemas de identidade visual 

pode ser dividida em três fases (que serão desenvolvidas). São elas: Fase A – 

Problematização; Fase B – Concepção; Fase C – Especificação  

A problematização parte do briefing, depois para análise do perfil do cliente, 

o público-alvo da empresa, a importância da contextualização simbólica, a 

seleção dos conceitos que serão agregados, o estudo de similares e os 

requisitos de restrições do projeto (PEÓN, 2001, p.60). É a fase em que é 

diagnosticada a situação de projeto.  

Já na próxima fase de concepção, esta é formada por cinco etapas: 

Geração de alternativas; Definição do partido; Solução preliminar; Validações; 

Solução. 

Por fim, na última fase, a especificação, é quando será realizado o 

detalhamento técnico do sistema. E também os elementos secundários. Na parte 

final desta fase, será desenvolvido todo o manual técnico. (PEÓN, 2001, p.89). 

Resultados parciais ou finais 

O sistema de identidade visual (SIV) foi elaborado conforme o briefing, 

satisfazendo as necessidades do cliente, conforme os princípios propostos pelo 

slow fashion e cumprindo os requisitos e restrições previamente estabelecidos, 

alcançando um resultado satisfatórios. 

Considerações finais 

Todos os requisitos listados e os conceitos que foram propostos durante do 

desenvolvimento do trabalho estão cumpridos. O sistema de identidade visual 

(SIV) está pronto para ser aplicado e ser utilizado. As necessidades, do cliente, 

foram atendidas. Por fim, assim como é proposto no método de Péon (2003) ela 

abrange de forma clara e objetiva a realização de um SIV solido em seu conceito, 

ficando satisfeito com os resultados apresentados.  
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DO SILK PARA A RUA 
Jean da Silva Estevam e Luiz Felipe Bandeira22; Prefº. Mestre Daniel Martins Alves 

Pereira23 

 

Resumo: No universo de camisetas estampadas podemos observar uma forte 

influência sobre as pessoas, pois na maioria das vezes as mesmas buscam 

nas estampas e nas marcas um ideal que possa complementar e representar 

sua personalidade. Pensando nesse ideal surge a Gás Carbônico, uma marca 

independente, apresentada em uma identidade visual, que deixa evidente os 

valores propostos pela marca. A Gás Carbônico busca representar seu público 

alvo por meio de camisetas estampadas que evidenciem o ideal da marca. 

Visando a melhor qualidade para as produções, foram feitas pesquisas para 

auxiliarem nas escolhas de materiais e técnicas a serem aplicadas nas 

confecções das camisetas. Após as pesquisas foi determinado que as 

camisetas serão feitas no tecido Algodão, e a técnica de impressão escolhida 

foi a serigrafia. Desta maneira a Gás Carbônico pretende evidenciar os valores 

da marca. 

Palavras-chaves:   monitores ambientais, educação ambiental, desenvolvimento 
sustentável. 

 

Introdução 

Hoje em dia muitas pessoas se sentem atraídas por mensagens que uma 

estampa pode transmitir em uma camiseta e essa ligação entre camisetas e 

pessoas tem ganho muito espaço. O universo de camisetas estampadas traz 

consigo diversos temas que fazem essa conexão entre estampas e pessoas. 

Dentro desse universo muitas das marcas focam em temas da cultura pop, como 
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camisetas com astros da música, ou personagens do cinema. Porém, existem 

ainda nichos e públicos a serem explorados. Um exemplo disso é encontrado em 

estampas que representem o público jovem e adultos inseridos na cultura urbana, 

que apreciam músicas do gênero Hardcore, o Grafite, a prática do skate.  

Objetivos 

Desenvolver uma coleção de camisetas com estampas relacionadas à 

cultura urbana. 

Metodologia 

Para o desenvolvimento desse projeto optamos por usar a metodologia de 

Löbach. Como vimos no tópico anterior, ela se consiste em 4 fases. 

 A primeira fase se faz de nível exploratório afim de solucionar uma 

problemática, com a finalidade de trazer dissoluções que consiste em 

desenvolver uma coleção de camisetas que possa representar o meio urbano e 

suas particularidades. Com essa base inicial, faremos pesquisas sobre o 

mercado de camisetas estampadas, industrias têxtil, vamos analisar 

concorrentes, vamos estudar os principais materiais e técnicas usadas no 

seguimento de estamparia. Além disso pesquisaremos seguimentos que 

abrangem a cultura urbana. Para identificar soluções que possam compor a 

coleção de camisetas estampadas, que tem como intuito representar o espaço 

urbano. 

 Essa etapa é essencial para o início do projeto, pois através das análises 

vamos obter com clareza as possibilidades e limitações que poderão surgir. 

 Na segunda fase do projeto, buscaremos alternativas que possam atender 

as necessidades da coleção de camisetas. Pensando no meio urbano, podem 

surgir alternativas para a coleção, como a representação do rap, do hardcore, do 

grafite, da realidade das ruas, das críticas sociais e entre outros. Posteriormente 

exploraremos as principais técnicas de estampagem e materiais para 

confecções das camisetas. Onde serão analisados os tecidos Algodão, Poliéster, 



 
Elastano e Fibra Pet, em seguida analisaremos as principais técnicas de 

estampagem, dentre elas a Serigrafia, Transfer e Sublimação. 

 Com essa etapa será possível analisar o tema da coleção, as técnicas e 

materiais presente no seguimento têxtil, com isso nos permitindo alternativas a 

serem aplicadas no projeto. 

 Com a geração de alternativas da etapa anterior, nesta terceira etapa 

vamos avaliar as melhores escolhas que atendam às necessidades do projeto e 

apresentamos ao público. Serão apresentadas as propostas de temas presente 

no meio urbano. Para compor a coleção vamos apresentar ao público alguns 

tecidos, por exemplo o Algodão, que apresenta maior conforto, durabilidade e 

qualidade. Consequentemente por apresentar uma maior absorção, é o tecido 

mais indicado no uso da técnica de Serigrafia. 

 Na quarta e última fase teremos a realização do projeto, onde o próprio 

apresentará uma coleção de camisetas contendo 5 estampas, abordando como 

tema o espaço urbano. 

Resultados parciais ou finais 

Após estudar o público alvo e identificar a carência enfrentada pelo mesmo. 

Vamos desenvolver uma coleção com 3 estampas representando o meio urbano, 

o skate e o hip hop. Sendo assim, a coleção será feita em algodão e como técnica 

de estamparia a serigrafia, ambos atendem a necessidade de conforto e estética 

ao projeto. 

Considerações finais 

A camiseta é uma peça de vestuário bem comum em toda parte do mundo 

e as pessoas buscam representar sua personalidade de diversas formas e as 

camisetas estampadas não ficam de fora. Podemos utilizar técnicas e estudos 

de comportamento e cultura para projetar design e conceitos para essa pratica. 
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DESIGN DE INTERFACE: CRIAÇÃO DE INTERFACE PARA APLICATIVO 

DE FLORICULTURA 
Raquel Cristina Roverssi24; Daniel Martins Alves Pereira25 

 

Resumo: O presente projeto do Trabalho de Graduação tem como tema o 

design de interface mobile, no curso de graduação da instituição de ensino 

superior na Faculdade de Administração e Artes de Limeira - FAAL. O objetivo 

geral é construir uma interface de um aplicativo e-commerce que integre 

prestadores de serviços e clientes, visando assim, facilitar a aquisição do 

produto em questão, sendo este, flores, assim como a facilitação da venda 

deste mesmo produto. Para esta pesquisa foram utilizadas fontes 

bibliográficas que tratavam de temáticas envolvendo o Design e suas 

variações, introduzidas no trabalho para aplicação e explicação de ideias e 

conclusões. 

Palavras-chaves: UX e UI design, aplicativos, floricultura.  

 

Introdução 

Atualmente a tecnologia se tornou indispensável para a vida cotidiana; nós 

não vivemos nem um segundo longe de nossos telefones celulares, ou não 

ficamos sem dar aquela curtida na foto do Instagram. A “revolução” que ocorreu 

dentro da tecnologia mobile (em português “dispositivos móveis”, celulares) 

foram os aplicativos. Estes auxiliam o usuário a encontrar produtos de maneira 

mais eficiente, sem a necessidade de digitar o endereço eletrônico (site), para 

então iniciar a busca. Além de buscar produtos específicos de acordo com o 
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desejo do usuário, estas ferramentas, também são como uma “ponte” que 

conecta diversas pessoas através de redes sociais, onde cada um expressa sua 

opinião, posta sobre fatos cotidianos, compartilha notícias, forma rede de 

contatos entre empresas e constrói relacionamentos profissionais e pessoais. 

Com o acesso à tecnologia dos aplicativos, a vida dos usuários ficou mais 

fácil. Imagine uma situação onde uma pessoa deseja pedir comida para o jantar, 

pois ela não está disposta a cozinhar apenas para si mesma. Porém, ao mesmo 

tempo, ela não deseja ligar para o restaurante escolhido e perguntar pelas 

opções do cardápio. Com essa era tecnológica grande parte dos comércios 

tradicionais como os restaurantes, por exemplo, aderiram aos aplicativos, 

visando maior comercialização de produto/serviços. Com os aplicativos, ambas 

as partes saem ganhando, tanto o cliente que possui um meio mais eficiente de 

se comunicar e fazer o pedido desejado – além de conferir o tempo de entrega, 

o valor a ser pago na compra - quanto o prestador de serviço, que pode conferir 

o pedido de cada cliente, o endereço para entrega e calcular o tempo de entrega 

e, por fim, consegue expandir as fronteiras do seu negócio local. 

A maioria dos aplicativos possui um padrão, que está inserido na interface, 

para que a experiência do usuário seja agradável e intuitiva, pois uma vez que o 

aplicativo possuir uma interface “complicada” o usuário acabará perdendo o 

interesse em usar os serviços do aplicativo, e não o utilizará novamente. Com 

este exemplo que citei, podemos entender a importância e definição do Design 

de Informação: 

 

 O Design da Informação é importante no projeto de uma 
peça gráfica, ou de qualquer artefato que passe informação 
as pessoas. Elas precisam ser projetadas de forma a fazer 
sentido (ordem) aos leitores e usuários da interface ou de 
artefato produzidos por designers. (FERNANDES, 2015, pg. 
13). 

Dentro de toda essa “revolução tecnológica”, os comércios tradicionais, 

como os restaurantes, se fizeram presentes, ofertando seus produtos, 

agregando valor a empresa, além de conquistar mais clientes, e dentre estes, 



 
aqueles que querem algo mais prático e rápido de acordo com seus desejos, e 

ainda expande as fronteiras do próprio negócio. 

O comércio tradicional que sempre existiu, agora migra para a era moderna 

e digital, onde o seu pedido está a “um clique de distância”.  

O tema a ser tratado dentro deste projeto de graduação, é o 

desenvolvimento de uma interface mobile (interface de aplicativo para 

smartphone), que auxilie tanto consumidor quanto o vendedor dentro do setor de 

vendas de flores. 

Objetivos: 

OBJETIVOS GERAIS: 

Desenvolver a interface de um aplicativo de e-commerce para floricultura, 

visando integrar clientes e prestadores de serviço dentro do comércio de 

floriculturas das cidades da região de Campinas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

• Aplicar design, unindo usabilidade e interatividade com o usuário. 

• Análise de similares - compreender quais pontos fortes e fracos, e a partir 

deles, desenvolver a interface do aplicativo deste projeto de graduação. 

• Desenvolver a interface do aplicativo, aplicando a técnica de arquitetura 

de informação, com interfaces adequadas a qualquer dispositivo.  

• No desenvolvimento da interface, englobar os dados de cada produto: 

preço, variedades de flores, arranjos confeccionados, etc. 

• Pesquisar com o público-alvo sobre o interesse de compras de flores 

dentro do mercado digital, neste caso com o uso de aplicativos, e entender sobre. 

Metodologia 



 
Para continuar a pesquisa deste projeto, foi escolhida a metodologia 

Projeto E, que tem sua estrutura derivada do método criado por J.J. Garret 

(2003). Ela é usada para o guia e a otimização do desenvolvimento de 

Interfaces Gráficas Amigáveis (IGAs) para sistemas e produtos digito-virtuais.  

O Projeto E define uma metodologia projetual para 

guiar e otimizar o desenvolvimento de projetos de 

Interfaces Gráficas Amigáveis (IGAs) para diferentes 

sistemas e produtos interativos digíto-

virtuais.  (MEUNER, SZABLUK, 2010, p.02)   

 

Dentro desse método há uma divisão de 6 etapas projetuais: Estratégia, 

Escopo, Estrutura, Esqueleto, Estética, Execução. Devido as suas 

características, o projeto E não é um processo sequencial, logo é possível 

retornar e alterar uma ou mais etapas para gerar novas alternativas em 

benefício do resultado final. Também há a possibilidade de omitir algumas 

etapas inicias do processo, desde que elas já estiveram previamente definidas 

por projetos anteriores (MEUNER, SZABLUK,2010). 

 Resultados parciais ou finais 

Até o presente momento, foram feitas as análises de similares, descrição 

do método que está sendo usado como base dentro deste projeto. Já foram feitas 

pesquisas com usuários e proprietários de floriculturas, para a coleta de dados 

que foram convertidos em dados usados dentro do desenvolvimento da 

interface.  

Mesmo não sendo o foco principal, será desenvolvida uma segunda 

interface, tendo em vista a necessidade do proprietário de ter acesso e controle 

sobre os dados, as compras, os pedidos e entregas que serão feitos pelos 

usuários do aplicativo, assim ele poderá gerenciar mais facilmente, através de 

uma interface desenvolvida para um portal. 

Considerações finais 



 
Dentro dessa nova era digital que vivemos atualmente, tudo está sempre 

em constante mudança. Cada vez mais precisamos de praticidade conforme 

temos mais acessibilidade dentro do nosso dia a dia, algo que facilite nossas 

tarefas, ou que nos ajuda com compromissos, ou até com ocasiões especiais. 

Com o avanço da tecnologia, os celulares e outros dispositivos móveis também 

evoluem, uma vez que o uso do computador em determinada situações já não 

é como antes, agora a maioria das tarefas são feitas pelo celular. Baseando-

se nessa afirmativa, o objetivo no projeto de final de graduação é desenvolver 

uma interface para um aplicativo de floriculturas, que irá abranger usabilidade 

e ao mesmo tempo ser prático, de maneira que auxilie o usuário na hora de 

realizar uma compra. 

Durante a pesquisa para o projeto foi feito um estudo sobre Design de 

Informação, Usabilidade, a qualidade do uso de uma interface e em como este 

item está ligado com a Experiência do usuário, que estuda desde a expectativa 

do usuário antes do uso, e vai até as impressões finais após o uso de 

determinado aplicativo, por exemplo.  

Entendendo como foi a História do Mercado de flores no Brasil, para 

conhecer mais sobre o desenvolvimento desse nicho em nosso país.   

O projeto está em desenvolvimento, onde já foram aplicadas pesquisas 

com público alvo, analisando preferencias e sua relação com o uso de 

aplicativos. Além disso está em fase de desenvolvimento a interface do 

produto, que até o presente momento teve um bom retorno, com avaliações 

positivas por parte do professor orientador deste projeto e outros professores 

do curso de graduação.  
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INTERFACE DE APLICATIVO A FIM DE OTIMIZAR A ORGANIZAÇÃO 

DO TRANSPORTE PARA MOTORISTAS DE VANS 
Juan Henrique Celim Mazali26; Daniel Martins27 

 

Resumo: Em escolas e universidades, é comum que alunos optem pelo 

transporte coletivo. Em paralelo, os aplicativos para dispositivos móveis têm 

ocupado um importantíssimo papel na área de tecnologia. Neste trabalho, 

propõe-se projetar e desenvolver uma interface de um aplicativo a fim de 

otimizar a organização do transporte para motoristas de vans. Para tanto, é 

necessário coletar a opinião de motoristas de vans, analisar aplicativos 

recentes quanto a interface e interação do usuário e identificar interfaces 

visuais eficientes. Realiza-se então, uma pesquisa metodológica de Munari, 

com base na divisão dos problemas e da criação e escolha das melhores 

ideias apresentadas. Diante disso, verifica-se que é notório a participação de 

um aplicativo que busque as necessidades do usuário motorista e aluno, o que 

impõe a constatação de que uma ferramenta para indicar rotas e listagem de 

alunos resolva a problemática dos motoristas, e uma boa aplicação de 

interface resolva a problemática da experiência do usuário. 

Palavras-chaves:   Aplicativo. Sistema. Van. Interface. Desenvolvimento. 

 

Introdução 

Na área do transporte escolar, é comum que alunos optem pela locomoção 

coletiva. Afinal alguns ainda não estão habilitados a dirigir; não têm condições 

financeiras de arcar com o preço do combustível; manutenção do veículo; a 

grande distância entre a residência do estudante a instituição de ensino pode 
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mostrar-se um fator negativo. 

Com a ampla adoção de smartphones, muitos sistemas informatizados 

foram criados com propósito de facilitar o transporte urbano. 

É possível notar ausência de um mercado de aplicativos direcionados a 

vans escolares. Comumente, nota-se a dificuldade de condutores de vans em 

realizar as rotas, pois é difícil organizar os alunos que participarão ou não do 

trajeto, ainda mais em localidades de novos estudantes, por falta de 

comunicação e da não experiência do motorista sobre endereços. 

Objetivos 

Desenvolver a interface, design, e arquitetura de informação do aplicativo 

a fim de otimizar a organização do transporte para motoristas de vans.  

Metodologia 

A metodologia escolhida, foi de Bruno Munari, (das Coisas Nascem 

Coisas), o importante é que as operações necessárias sejam realizadas segundo 

a ordem ditada pela experiência.  

No design, o caso é que se encontrarem alternativas novas, inovadoras, 

para melhorar o processo deve-se modificar esses valores objetivos. Ao aplicar 

o método, a criatividade é incluída e assim, concluída e realizada perfeitamente. 

Valores objetivos seriam todos entendem e reconhecem. Sem isso, qualquer 

pessoa falaria tal afirmação apenas para ela, para mais ninguém. Isso termina 

que você terá que repetir suas etapas e o seu processo, pois não estará 

seguindo a ordem que facilitaria a série de tarefas. 

O projeto é uma série de etapas para seguir até a resolução. Dentro dessas 

estão: pesquisa, análise de dados, organização desses dados, reunião e 

organização do que realmente é importante ou não ao projeto, a experimentação, 

a prototipagem, até a chegada da proposta final. Essa metodologia soma design 

e inovação à experiência do usuário e ambas deixam claro que a participação 



 
das fases deve iniciar junto com o planejamento. 

Resultados parciais ou finais 

Foi realizado uma pesquisa documental por levantamento de aplicativos 

similares, de forma a filtrar e relatar todos os problemas e complicações 

pertinentes à sua profissão, o que não foi trabalhado até então. Assim, procurei 

contatar os motoristas de vans (público-alvo da pesquisa), utilizando métodos de 

pesquisa de abordagem qualitativa, de nível exploratório, e procurando 

complementar as pesquisas de caráter qualitativa (entrevista com os condutores) 

e quantitativa (formulário digital para respostas). (melhorar ao mercado de apps). 

Considerações finais 

Através do estudo realizado, é possível observar que através de 

questionários, os motoristas estão com bastante dificuldade de comunicação e 

organização referente a rotas e check-in de alunos. Muito pode ser feito em 

relação ao aplicativo baseado nesses problemas para solucionar, inclusive uma 

interface adequada ao usuário. 

Portanto, como base já definida, o objetivo inicial e principal é a elaboração 

de um briefing e de um Wireframe do aplicativo em questão, partindo por este 

caminho até a chegada do desenvolvimento do fluxo e testes com a experiência 

dos usuários, fazer mais uma análise dos resultados obtidos, e assim, concluir a 

interface. 
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DESIGN APLICADO NA TATUAGEM 
 

Rodrigo Mendes de Almeida28; Daniel Martins Alves Pereira29 

 
Resumo: Devido a certa demanda exigida por consumidores em busca de 

exclusividade, o tatuador como designer, exerce a função de criar produtos 

visuais, que atinjam as expectativas em meio a uma sociedade onde já estão 

pré-estabelecidos modelos já definidos. Durante a pesquisa, a problemática 

levantada foi se diluindo e em meio algumas análises foram surgindo ideias e 

soluções viáveis que poderão ser implantadas no projeto, que a partir de agora 

entrará em vigor, reiniciando-se com novos rascunhos e estudos, baseado 

empiricamente na metodologia de Munari (1997). 

 

Palavras-chaves Design, Arte, Tatuagem, Grafitti, New School, Atualidade. 

Introdução 

Neste projeto será apresentada a tatuagem em um estilo moderno e 

atualizado, desenvolvido através de estudos de alguns estilos de tatuagem que 

admiro muito e também uma grande influência vinda do grafitti, que é uma arte 

contemporânea e tem grande peso na forma como é expressado e como pelo 

simples fato de estar nas ruas, se torna um meio de comunicação entre as 

pessoas, desde símbolos, letras, estilos, escorridos de tinta, ou assuntos 

polêmicos e protestos o grafitti já está presente há um tempo em meio a 

sociedade, muitas vezes passando despercebido, por conta da correria do dia a 

dia das pessoas, mas em algum momento ele é notado e tem seu valor 

reconhecido, seja ele julgado positivo ou negativo, assim como qualquer outra 

arte. 
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Partindo principalmente de referências de estilos escolhidos por mim e 

formas que remetem técnicas do grafitti, serão utilizados estudos de pintura 

digital e ilustrações mesclando com desenhos de tatuagem, assim como estudos 

de conceitos de comunicação visual, composição e equilíbrio, trazendo assim 

para o mercado da tatuagem, um estilo autoral e com identidade própria. 

Objetivos 

O principal objetivo é criar uma serie de 7 a 10 desenhos para tatuagem, 

utilizando métodos do design, ilustração e formas que remetem a evolução de 

uma mescla de estilos junto com técnicas de grafitti, empregando nessas 

composições análises das imagens, a partir do estudo da estrutura da 

Linguagem Visual. 

Metodologia 

Para realizar um projeto, segundo Munari (1997), é necessário usar de uma 

Metodologia projetual, que estruture o projeto, para evitar erros e retrabalhos. Os 

métodos estão resumidos em uma série de pesquisas necessárias, em ordem 

lógica para conquistar um bom resultado. Deve-se atentar em seguir um 

raciocínio organizado no projeto, analisando todas as pesquisas e resultados 

durante o processo para que se possa adquirir um resultado melhor e 

inesperado. Esse método apresentado por Munari facilita a forma de pensar e 

organizar o projeto com qualidade e eficiência, colocando em forma linear as 

ideias e todas fases necessárias para o projeto, dando importância e criando um 

pilar sustentável para a criatividade na criação do produto final, trazendo leveza 

e mais resultados, com menos esforços. Segundo Munari (1997, p.31), “O 

problema não se resolve por si só; no entanto, contém já todos os elementos 

para sua solução”. O problema gerado no design é resultado de uma 

necessidade, ela que pode originar um problema de variados tipos. Portanto, 

uma grande ideia não é a primeira coisa que o Designer deve buscar para 

resolver o problema, e sim definir o problema e especular os limites dentro de 

onde irá trabalhar.  



 
Resultados parciais ou finais 

Durante a pesquisa, a problemática levantada foi se diluindo e em meio 

algumas análises foram surgindo ideias e soluções viáveis que poderão ser 

implantadas no projeto, que a partir de agora entrará em vigor, reiniciando-se 

com novos rascunhos e estudos, baseado empiricamente na metodologia 

pesquisada e aqui apresentada. 

Será feita uma experimentação onde serão apresentados modelos da série 

em simulações digitais fotográficas do trabalho aplicado na pele, concluindo 

apresentando todos os desenhos finais, finalizando as fases subsequentes da 

metodologia de Munari (1997) 

Considerações finais 

Um ponto principal que estará associado diretamente a criação do produto 

final, é focar em métodos de criatividade e em elementos apresentados por 

Dondis (1991), criando parâmetros de extrema importância para o projeto final, 

fundamentando a sintaxe da linguagem visual do autor. Analisando processos 

criativos, rascunhos e experiências vividas antes e durante a pesquisa, na 

tatuagem em meio ao design e a arte, estudando casos similares para 

concretizar a série de desenhos, que estarão disponíveis para ser aplicados na 

pele, que será direcionada para o público da tatuagem, dando êxito ao objetivo 

principal da pesquisa. 

Levando em conta os dados coletados da pesquisa, podemos afirmar que 

o cliente final está disposto a conhecer e adquirir uma tatuagem diferenciada do 

comum, explorando estilos e técnicas incomuns no mercado atual. 

 O usuário tem a necessidade de exclusividade e inovação, buscando por 

designs com conceito e criação únicos e inovadores, trazendo novas propostas 

como por exemplo o grafitti, principal influência que estará presente no resultado 

final da pesquisa. 
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DESIGN DA INTERFACE DE UM APLICATIVO PARA O SETOR 

FUNERÁRIO 
Ygor Schimdt; Daniel Martins 

 

Resumo: O presente projeto busca por meio do design gráfico, a criação de um 

layout para uma interface de um aplicativo, voltado a dispositivo móvel para a 

comercialização de produtos funerários. Sendo um setor que está buscando 

inovações, a solução para isso pode ser, aprimorar tecnologicamente o serviço 

de vendas no ramo. Foram realizadas pesquisas de referências bibliográficas 

com temas semelhantes. A metodologia utilizada foi de abordagem qualitativa, 

de nível exploratório, com a utilização de recursos como softwares para edição 

e criação de imagens. O objetivo desse projeto de design, é o desenvolvimento 

gráfico de um aplicativo voltado a comercialização, de produtos funerários para 

pessoas jurídicas via dispositivo móvel, nele será criado o perfil de cada usuário, 

com a finalidade de os fabricantes divulgarem seus produtos, com clareza, e 

informações técnicas específicas, para os comerciantes de funerárias terem 

acesso de uma maneira mais prática e rápida. 

Palavras–chave: Design gráfico, interação, produtos funerários. 

Introdução 

O setor funerário está em constante crescimento com novos 

empreendedores, pelo fato de ser um ramo importante com destaque na 

economia do país. Registra-se anualmente uma média de aproximadamente um 

milhão de óbitos no país, com isso são necessárias muitas empresas para 

atender essa demanda. Calcula-se atualmente que existem cerca de 5.500 

empresas no Brasil, com aproximadamente 50 mil funcionários, tendo um 

arrecadamento de 7 bilhões por ano, com um crescimento médio de 8%, 

segundo o IBGE. 

Há um grande crescimento das mídias sociais, e a percepção atual é que 

todos setores de mercado atingiram de alguma maneira esse meio de 



 
comunicação, principalmente por meio de aplicativos móveis. Mesmo sendo um 

setor conservador e ter um certo tabu dos demais no mercado, não seria possível 

criar uma maneira de facilitar a divulgação de produtos, e a interação das 

pessoas envolvidas nesse ramo? 

Objetivos 

 

Criar a interface de um aplicativo para dispositivo móvel cuja finalidade é 

facilitar o comércio eletrônico, e a troca de informações entre agentes do setor 

funerário. 

• Obter informações sobre as condições do mercado; 

• Identificar metodologias de projeto de arquitetura de informação e de 

interface de interação adequadas a este aplicativo; 

Desenvolver a interface de um aplicativo, com a exposição de produtos do 

setor funerário, e suas informações técnicas. 

Metodologia 

Para a produção do projeto, houve um estudo com base em observação da 

abordagem dos problemas, sendo qualitativo, tendo em vista conceitos e ideias, 

que enfatizam a interface gráfica do aplicativo. A pesquisa se classifica como 

exploratória planejando levantar informações a partir do tema tratado, baseado 

em métodos, sendo possíveis para aplicação no projeto. 

Será executada a Metodologia Projetual de Munari (2002, p.2) na qual 

afirma que “projetar é fácil quando se sabe o que fazer”. O autor compara a 

metodologia a uma receita de arroz verde e estabelece uma série de operações 

necessárias subdividindo em 12 etapas: problema, definição do problema, 

componentes do problema, coleta de dados, análise de dados, criatividade, 

materiais e tecnologias, experimentação, modelo, verificação, desenho de 

construção e solução. 



 
Como complemento terá a base da Metodologia de Garrett (2003, p. 114) 

o mesmo relata que “uma interface de sucesso é aquela em que o usuário 

percebe de forma imediata as coisas mais importantes”. Sua metodologia é 

composta em 5 etapas: estratégia, escopo, estrutura, esqueleto e superfície, 

com objetivo principal o foco na experiência do usuário, denominado o UX design 

atualmente. 7 

Resultados parciais ou finais 

Os resultados apresentados até o momento foram: 

-A definição de objetivos a serem cumpridos com o projeto; 

-Pesquisa com base na metodologia de Munari e Garret, com base nas etapas 

indicadas pelos autores; 

-Definição de wireframe, logo, nome, e cores que serão utilizadas no app. 

Considerações finais 

O projeto surgiu com a proposta de criar uma interface de um aplicativo 

para dispositivo móvel, voltado ao setor funerário, para comercialização de 

produtos entre os fabricantes e as funerárias, utilizando a interação digital como 

elemento principal.  

Muitas empresas envolvidas no ramo, ainda não trabalham com serviços 

online, e isso acaba dificultando a divulgação de produtos, e a interação entre os 

comerciantes. Sabendo que o setor está em constante em crescimento, e em 

destaque na economia do país, muitas empresas envolvidas entendem a 

necessidade de inovações, e aperfeiçoamento tecnológico para o ramo. E com 

crescimento das mídias sociais, os aplicativos móveis se tornaram um dos 

principais meios de comunicação em todo mundo, facilitando o processo de 

interação entre todos os envolvidos.  

Assim sendo, o objetivo geral do projeto, é o desenvolvimento do layout de 

um aplicativo para dispositivo móvel, que auxilie os profissionais da área fúnebre, 



 
através do design e da tecnologia. Tendo como prioridade a interação com o 

usuário, e o propósito de passar a informação, da forma mais clara e objetiva 

possível.  
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PROPOSTA DE PROJETO GRÁFICO EDITORIAL PARA O LIVRO: O 

CASTELO DE OTRANTO 
Marcelo Costa, Mariane Oliveira e João Lucas Dias; Daniel Martins 

 

Resumo: Este trabalho fez uso da metodologia de Archer para desenvolver 

uma proposta de projeto gráfico para o livro de romance gótico “O Castelo de 

Otranto” escrito por Horace Walpole em 1764. Esta obra foi uma relevante 

influência para que o gênero de terror e horror possa surgir na literatura, e 

através do apelo visual pretende-se atrair mais pessoas a fazer a leitura do 

mesmo e tomar conhecimento de sua importância. 

Palavras-chaves:   design gráfico, literatura gótica, projeto editorial. 

 

Introdução 

Ler tem diversos impactos no desenvolvimento cultural dos seres humanos. 

Consumir informação e interpretar ideias é importante em todas as idades, e 

tornar isso mais atraente para os leitores é uma tarefa que cabe a designers 

gráficos editoriais. Com o uso de técnicas desenvolvidas por profissionais 

experientes e através de resultados de pesquisas realizadas com obras similares 

é possível desenvolver um projeto que atue nestas áreas e torne uma obra 

sedutora, resistente e de fácil leitura. E neste projeto visa-se trazer estas 

propriedades para uma obra de importância na literatura, o romance gótico “O 

Castelo de Otranto”. 

 

 



 

Objetivos 

Desenvolver um projeto gráfico editorial que possa tornar uma obra de literatura 

clássica interessante nos dias de hoje. O intuito do projeto é fazer um livro visualmente 

atraente, de fácil legibilidade e que possa ser consumido sem dificuldades. 

Metodologia 

O projeto foi executado sob a metodologia criada por Bruce Archer em 1963 e 1964, 

a “Systemic Method for Designer” com adaptações para que ela possa ser aplicada mais 

especificamente a um projeto gráfico editorial. Este método e resume em três etapas 

principais, a Analítica, a Criativa e a Executiva. 

De início a área de design gráfico editorial foi estudada e foram reunidos dados e 

informações relevantes para a temática do projeto, desenvolvido um briefing e realizada 

uma pesquisa de campo para conhecer os desejos, requisitos e dores do público-alvo. 

Depois disso tudo foi organizado, analisado e com todo o conhecimento em mente partiu-

se para a próxima etapa. 

Durante a etapa Criativa foram interpretadas as informações e geradas alternativas e 

ideias que poderiam vir a ser utilizadas como possíveis soluções para o problema. 

Por fim a fase executiva é o momento de encontrar a alternativa mais interessante e 

executá-la a fim de desenvolver um projeto real e aplicável. 

Resultados parciais ou finais 

Foi desenvolvido trabalho de ilustração, diagramação e identidade visual de um 

protótipo que se encaixa nos requisitos pré-estabelecidos para que o projeto possa ser 

aplicado na obra. 

Considerações finais 

 Fazendo o uso deste projeto como apelo visual agregando valor e beleza a obra, “O 

Castelo de Otranto” pode ser um livro atraente a mais pessoas e transmitir o seu real valor 

histórico a nova geração de leitores. 
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GUIA STUDIO GHIBLI 
Carolina Silva Manfrinato, Lucas de Lima; Daniel Martins Alves Pereira 

Resumo: A proposta desse projeto de Design Editorial é a produção de um guia 

ilustrado do estúdio de animações japonesas Studio Ghibli. A intenção do produto final 

é ser uma pequena introdução ao estúdio e aos filmes por ele produzidos. Mesmo 

sendo muito reconhecido no mercado, e com diversos trabalhos premiados no mundo 

todo, foi observado uma grande ausência de materiais em português sobre o estúdio. 

O método que foi escolhido é o de Bruno Munari, “Das Coisas Nascem Coisas” (1981), 

que é descrito e dividido em um processo de 12 partes, partindo-se de seus problemas 

iniciais até a sua solução final. 

Palavras-chaves:   Guia. Studio Ghibli. Design Editorial. 

 

Introdução 

O Studio Ghibli foi fundado em 1985 pelos amigos Hayao Miyazaki e Isao Takahata. 

O estúdio já ganhou vários prêmios aclamados globalmente, como A Viagem de Chihiro, 

que ganhou num total de 35. Dentre eles, a estatueta do Oscar em 2003 na categoria 

“Melhor Filme de Animação”, sendo esse o único filme de língua não-inglesa a ganhar 

nesta categoria.  

Apesar da tecnologia hoje estar muita avançada e já ser possível optar por ler livros, 

revistas, jornais e artigos em suportes digitais, como tablets, monitores e até mesmo 

smartphones, os impressos têm várias vantagens que o digital não oferece para o 

consumidor. Impressos são portáteis, podendo ser lidos e consultados em qualquer lugar; 

não precisam de energia para funcionar; são recicláveis e não tem falhas de sistema. “A 

impressão é mais acessível, mais rápida, mais barata e com uma melhor qualidade.” 

(BANN, 2010, p. 6). No lugar de substituir, o mercado da informação e a tecnologia se 

juntam para implementar um ao outro, ampliando seus horizontes. Para materiais 

ilustrados, papel, caneta e tinta têm muito mais vantagens, como baixo custo e facilidade 



 

de manuseio para a realização dos desenhos, já que os sistemas tradicionais de impressão 

apresentam resultados de acuidade gráfica superior.  

Pela importância da obra desse estúdio, cremos que seja de grande importância 

registrar sua arte e seus temas, expressos em seus roteiros e personagens, num suporte 

de longa duração, tal como o art book. Pretendemos assim, criar um guia de filmes 

selecionados do estúdio, com curiosidades, resumos e ilustrações, e desenvolver um guia 

impresso no formato retrato como nosso projeto de Trabalho Geral 

Objetivos 

Descrever o estúdio e sua importância na animação japonesa; 

Selecionar e apresentar títulos dos filmes a serem incluídos no guia; 

Fazer o boneco do livro impresso. 

Metodologia 

O método de pesquisa de Munari, apresentado em seu livro Das coisas Nascem 

Coisas, consiste em dividir o projeto em doze fases: problema, definição do problema, 

componentes do problema, coleta de dados, análise de dados, criatividade, materiais e 

tecnologias, experimentação, modelo, verificação, desenho construtivo e solução. No 

caso de nosso guia, após uma pesquisa de títulos, foi identificada uma escassez de 

materiais em português que divulguem os trabalhos, história e curiosidades do estúdio 

japonês para o público brasileiro.  

Resultados parciais ou finais 

Idealmente, o guia terá em média 40 páginas e contará com no mínimo 10 capítulos 

com títulos selecionados pelos autores, podendo aumentar conforme a disponibilidade 

de lâminas internas no livro. A ideia é de que além do guia servir como item para 

colecionadores e/ou amantes das animações do estúdio, ele também possa servir como 

uma introdução do Studio Ghibli aos consumidores que ainda não estão familiarizados 

com o trabalho, proporcionando uma curiosidade que os faça se interessar mais pelo 

estúdio. 



 

Na fase de experimentação serão feitos testes virtuais que irão nos permitir 

analisar se há problemas com a diagramação ou textos do projeto. Após essa 

checagem, será feita uma reavaliação técnica da proposta a fim de verificar se ainda faz 

jus ao público alvo, ao tema, e se o guia ainda remete ao estúdio em questão. Solução 

do projeto: com a impressão do protótipo em mãos, finalizado. 

Considerações finais 

A partir das pesquisas e análises executadas podemos concluir que o design de 

um art book deve levar em consideração sua diagramação e escolha de imagens e 

ilustrações a serem incluídas nele, como esboços, concept arts e etc. Com base nesta 

análise, decidimos fazer um guia fora do padrão. O guia trará um texto introdutório de 

cada filme, junto de algumas imagens de cenas da animação e curiosidades de cada 

um, fugindo de seu usual, que seria uma análise profunda e muito textual de cada 

animação escolhida. Acreditamos que o formato em paisagem deve ter apelo junto ao 

público-alvo: por ter uma direção horizontal, as imagens poderão ser diagramadas mais 

facilmente, além de gerar mais espaço na página para adicionar mais conteúdo. 
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DESIGN EDITORIAL: UM NOVO OLHAR SOBRE O LIVRO DA LITERATURA 

BRASILEIRA A VIUVINHA 
 Caroline Franco de Oliveira, Lorraine Alves dos Santos Carvalho30; Daniel Martins Alves 

Pereira31 

 

 Resumo: Este trabalho tem como finalidade criar um projeto editorial para a obra da 

literatura brasileira A Viuvinha, do autor José de Alencar, além de mostrar como o 

design editorial tem um papel relevante na experiência da leitura e pode ser um 

instrumento para despertar o interesse de alunos do ensino médio por livros de 

literatura brasileira. 

 Palavras-chaves:   design editorial, literatura brasileira, José de Alencar. 

 

Introdução 

A leitura é algo que passa despercebido pelas pessoas que foram alfabetizadas, 

principalmente depois que desenvolveram a capacidade de ler. Torna-se algo intrínseco, 

inseparável dado que uma vez foi ensinado. Entretanto, boa parte da sociedade não 

exercita o ato da leitura de livros. Em sua maioria, tiveram contato com os livros de 

literatura na escola, quando era parte de alguma disciplina obrigatória.  

Com base em pesquisas feitas sobre o índice de leitura no Brasil, percebeu-se 

que o número de leitores no país é extremamente baixo. Os dados da pesquisa realizada 

pelo Pró Livro (responsável pelo controle do índice de leitura no Brasil) apontam que 

cerca de 44% da população brasileira não pratica a leitura e aproximadamente 30% 

nunca adquiriu um livro. (FAILLA, 2016). 
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 Nota-se que os adolescentes, principalmente os alunos do ensino médio não 

demonstram tanto interesse por obras da literatura brasileira em comparação aos best 

sellers. Um dos motivos da falta de interesse pelos livros de literatura vem do fato de 

não serem muito atrativos visualmente, além do fator da linguagem que ainda é uma 

barreira. Segundo Petit (2008, s/p), “na adolescência, a leitura pode ocupar um papel 

formador [...] estimular o senso crítico e ainda proporcionar um espaço para a reflexão”. 

Desta forma, como o design editorial, pode ser um instrumento para despertar nos 

alunos de ensino médio, o interesse por livros de literatura brasileira? 

Objetivos 

O presente trabalho visa estimular o interesse de alunos do ensino médio por obras 

de literatura brasileira através dos elementos que compõem um livro, tendo como 

objetivo fazer o redesign do livro da literatura brasileira A Viuvinha, isto com o intuito de 

contribuir com a prática da leitura dos mesmos. 

Metodologia 

Para este projeto foi escolhido utilizar o método de Bruno Munari que consiste em 

doze etapas, sendo que “o método de projeto, para o designer não é absoluto nem 

definitivo; pode ser modificado caso ele encontre outros valores objetivos que melhorem 

o processo” (MUNARI, 2002, p.11).  

Nosso desafio está sendo fazer um livro que seja visualmente atrativo, mas com 

um preço acessível em relação às edições de luxo, de modo a trabalhar os elementos 

visuais que compõem um livro. Para isto, ao longo do projeto será trabalhado os 

elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. 

Foi necessário saber o que já foi feito em termos de elementos visuais, para isto 

realizamos uma análise de títulos que acreditamos chamar a atenção do seu público 

leitor, também foi feita uma entrevista via e-mail com pessoas que atuam na área de 

design e estão envolvidas com a produção de livros. A próxima etapa, é o 

desenvolvimento do projeto gráfico e depois a escolha dos materiais a serem utilizados 



 

na sua construção. Realizamos uma pesquisa de gráficas para escolher a com o melhor 

custo/benefício, atendendo às nossas necessidades. 

Na experimentação veremos como ficou a composição dos elementos quando 

colocados juntos em determinado tamanho através de testes de impressão. Desse 

modo, poderemos verificar se conseguimos atingir todos os pontos propostos e se o 

projeto ainda atende as necessidades do seu público-alvo. 

Resultados parciais ou finais 

 O boneco do livro possui 16 capítulos, será no formato retrato e com o tamanho 

de 13 X 18 cm, este tamanho foi escolhido por ser uma história curta com poucas 

páginas, um tamanho maior deixaria o livro muito fino com uma lombada muito pequena. 

A capa conta com uma ilustração da personagem principal, esta será em brochura, sem 

orelha. Já o miolo será em papel pólen (80 g/m²).  

Optamos por fazer a impressão do miolo em uma cor, o preto, tanto devido ao seu 

significado no universo da história que retrata a viuvez, quanto pelo custo de produção. 

Até o momento o resultado parcial, está sendo o desenvolvimento de um boneco com 

projeto gráfico atrativo e de custo não tão elevado, de modo a chamar a atenção do 

nosso público leitor. 

Considerações finais 

 Através das pesquisas e análises, notou-se que o design é um instrumento 

imprescindível tanto para atrair o olhar do público-alvo, como para facilitar a leitura. E 

por meio deste projeto dentro dos parâmetros e expectativas que traçamos, esperamos 

que através do mesmo, tenhamos conseguido contribuir um pouco para despertar o 

interesse e incentivar a leitura da literatura brasileira entre os jovens.   
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REPRESENTATIVIDADE DA MULHER NEGRA NA ILUSTRAÇÃO 
Duilio da Silva Santos32; Renata da Silva Madaleno33; Daniel Martins Alves Pereira34  

 

Resumo: A proposta desse projeto é a criação de um artbook que figure a mulher negra 

como protagonista, criando uma possibilidade de identificação para muitas mulheres 

negras. O presente projeto de pesquisa terá como sujeito mulheres negras e situa-se 

na área de design gráfico e ilustração. Neste trabalho, objetivou-se analisar a 

desigualdade existente ao representar mulheres negras por meio da Arte e Ilustração 

em geral, tal como perquirir referências de projetos e políticas que levantem o debate 

sobre o tema. Examinando dados alicerçados em pesquisas qualitativas, estudos 

anteriores que ilustram as amarras sociais em torno da representação da mulher 

negra, assim como a construção da sua identidade, identificou-se a importância de 

elaborar uma pesquisa que substancie colocar a identidade da mulher negra como 

principal protagonista, estudando ela em sua pluralidade e profusão. 

Palavras-chaves:   mulheres negras, representatividade, ilustração, racismo, artbook. 

 

Introdução 

Para levantar o debate a respeito da representação feminina da mulher negra na 

ilustração, é importante primeiro entender que a falta deste, está diretamente 

relacionada com o papel social que a mulher negra ocupa na sociedade. Ser negra no 

Brasil é estar inserida num ciclo de marginalização e discriminação social, pois além de 

sofrer as consequências da história racista e escravocrata que envolve o país, ela 

também enfrenta o sexismo que a silencia, como descreve a música intitulada ‘Mulheres 
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Negras’ performada por Yzalú em 2012: “O sistema pode até me transformar em 

empregada Mas não pode me fazer raciocinar como criada Enquanto mulheres 

convencionais lutam contra o machismo As negras duelam para vencer o machismo, o 

preconceito e o racismo Lutam para reverter o processo de aniquilação Que encarcera 

afrodescendentes em cubículos na prisão Não, não existe a Lei Maria da Penha que nos 

proteja Da violência de nos submeter aos cargos de limpeza De ler nos banheiros das 

faculdades hitleristas "Fora macacos cotistas" 

A representação da mulher negra, assim como as mulheres negras em si, não é 

algo superficial. É diversa, expressiva e resiste à uma simples categorização. A arte 

negra existe em toda parte - em museus e galerias, em prédios, ruas, em blogs e 

mostruários digitais. Isso desafia o público, ativistas e também artistas a fazer o difícil 

trabalho de questionar a natureza inconsciente da sociedade, incluindo suas 16 crenças 

preconceituosas e os valores racistas que moldam o cenário atual da ilustração, a fim 

de modificá-lo para melhor. 

Tendo em vista essas considerações e exemplificações vale destacar que a arte, 

bem como a ilustração e sua representação artística, exerce grande influência sobre a 

sociedade e seus valores. É possível reconhecer a humanidade que fazemos parte 

através da arte, pois ela possibilita fazer uma leitura desse universo. Nota-se que neste 

ponto, a ilustração através da arte possibilita humanizar o homem, visto que por meio 

dela é possível antes de tudo conscientizar, pois apesar de sermos sociedade, 

precisamos ser educados em relação ao outro e as diferenças. Desse modo, a ilustração 

exercita sua finalidade humanizadora, pois dá às pessoas a capacidade de sensibilizar-

se. A arte e a ilustração tem a atribuição de colocar o indivíduo em contato com outra 

pessoa distinta, pois mostra que o outro também pertence ao mundo. Através do 

conhecimento das outras culturas pode-se aprender e respeitar as diferenças e a 

diversidade. 

Objetivos 

● Promover debate sobre racismo, machismo e preconceito contra a mulher negra; 

● Criar um Artbook repleto de personagens negras e ilustrações de personalidades 



 

importantes para resistência feminina e negra; 

● Produzir um exemplar do artbook impresso 

Metodologia 

O método projetual que foi utilizado na etapa de criação do artbook, foi a 

metodologia de Bruce Archer (1965). Archer acreditava na tese de que deve existir um 

propósito na busca antecipada por soluções em design, e não apenas a exploração 

formal, pois não enxerga a atividade criativa como um processo mecânico, mas como o 

ato crucial durante a elaboração de um projeto. 

Resultados parciais ou finais 

Como resultado final, pretendemos produzir o Artbook no formato A5 paisagem, 

em cores, papel couchê fosco 170g e encadernação com costura japonesa. 

Considerações finais 

Observamos ao longo da pesquisa a invisibilidade nas representações artísticas 

relacionadas a mulheres negras. O rompimento com esses ideais retrógrados é o que 

será empoderado no projeto final.  

A figura da mulher negra será colocada em primeiro e único plano, personalidades 

que buscam a construção da autoestima e ressignificação dessas mulheres serão 

também colocadas em foco no artbook. A técnica a ser empregada na confecção do 

Artbook é a Pintura Digital, que é uma manifestação de arte gráfica feita exclusivamente 

por meio de softwares digitais. Para a criação das ilustrações serão utilizados pincéis e 

ferramentas semelhantes à pintura tradicional, pois possuem pinceladas texturizadas, 

mais interessantes, e que geram proximidade com o público. 
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REDESIGN DOS XAROPES MONIN 
 

Hugo Zuffo Fantinato35; Prof. Ms. Daniel Martins36 

 

Resumo: A empresa Monin é uma das líderes do mercado mundial de xaropes 

aromatizados e há vários anos mantém um sistema de identidade visual que 

não representa os valores da marca e o sabor do xarope. Esse projeto traz o 

redesign desse sistema visual buscando uma atualização dos rótulos e demais 

meios de propagandas do produto “Le Sirop de Monin” (os xaropes Monin), 

afim de proporcionar um aumento nas vendas. Para o desenvolvimento do 

projeto foi utilizado a metodologia GODP (Guia de Orientação para 

Desenvolvimento de Projetos). Por ela foram levantados os principais dados 

que formam o embasamento teórico sobre embalagens de alimentos, a marca 

e o produto. 

 

Palavras-chaves: Monin, xarope, redesign de embalagens, design de bebidas. 

Introdução 

Esse trabalho está focado no principal produto da marca Monin, “Le Sirop 

de Monin” (O Xarope Monin). Monin, marca francesa, uma das líderes no 

mercado mundial gourmet com seu principal produto: os xaropes aromatizados, 

com mais de 100 sabores em seu portfólio. Esses xaropes são usados em mais 

de 140 países por vários profissionais e grandes redes do ramo alimentício de 

diferentes áreas que o integram em seus receitas com uma ampla utilização na 

culinária, cafeteria, coquetelaria, bebidas em geral, entre outros. 
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Xarope é uma mistura líquida feita de água, açúcar e outros ingredientes 

que adicionam sabor. Sua função é acrescentar doçura, sabor e, em vários 

casos, cor à receita final. Pode ser feito em qualquer cozinha por qualquer 

pessoa, mas como mostrado anteriormente, o uso de um xarope industrializado 

é muito mais vantajoso aos estabelecimentos do ramo alimentício. 

Entendo que, segundo PÉON (2009), o sistema de identidade visual é 

formado pelos veículos que formam a identidade visual, este projeto propõe uma 

reorganização do sistema de identidade visual atual dos xaropes Monin. Primeiro 

analisando o atual sistema, depois comparando-o com seus similares e então 

identificando os pontos a serem trabalhados. É proposto aqui uma reorganização 

do rótulo e dos demais ítens do sistema, sem alterar a marca (logotipo e símbolo) 

e a embalagem (garrafa), ambos de reconhecimento amplo no mercado mundial. 

O resultado final visa o aumento nas vendas, maior reconhecimento dos valores 

da marca, melhor apresentação do produto e suas qualidades, entre outras 

questões que serão levantadas ao longo do processo. 

Todo o remanejamento do sistema de identidade visual dos xaropes será 

feito levando em consideração que se trata do produto mais conhecido de uma 

marca centenária com reconhecimento mundial, líder em seu mercado. Tais 

atributos aumentam a responsabilidade de se propor mudanças a um produto já 

estabelecido em seu mercado. Por consequência disso, as inovações serão 

restritas, resultando  um projeto que propõe uma reorganização das informações 

contidas no rótulo, além de dar mais atenção à aquelas que formam os valores 

da marca. Em suma, a intenção desse projeto não é propor uma mudança radical 

no sistema de identidade visual, e sim, reorganizá-lo afim de melhorar o enfoque 

e apresentação dos valores e atributos da marca e do produto. 

Objetivos 

O objetivo deste trabalho é propor um redesign do sistema visual gráfico 

dos xaropes Monin. Durante o desenvolvimento do projeto serão apresentadas 

as estratégias usadas para a conquista e fidelização do cliente, o posicionamento 



 
do produto, representação dos valores da marca, representação gráfica dos 

ingredientes, um estudo sobre o cenário no qual está inserido, uma análise dos 

principais concorrentes e o redesenho detalhado do visual gráfico da linha de 

produtos “Le Sirop de Monin” (O xarope Monin). 

 Metodologia 

A metodologia escolhida foi o Guia de Orientação para Desenvolvimento 

de Projetos (GODP), pois foi criado para ser aplicado em projetos de design. 

Essa metodologia criada por MERINO (2014), guia o usuário desde o começo, 

com o desenvolvimento da proposta; até o final, com a verificação final do 

produto. O final do projeto pode ser ligado ao começo, gerando novas 

oportunidades ao projeto, através do formato cíclico da metodologia, que dá 

continuidade ao processo do design. 

 O GODP é dividido em 8 etapas de fácil entendimento, com riqueza de 

detalhes em cada uma delas. Cada etapa orienta o usuário nos quesitos: o que 

é, o que fazer e como fazer. No projeto, o levantamento, a organização e a 

apresentação de todos os dados são feitas de acordo com o que cada etapa 

propõe. 

Resultados parciais ou finais 

De acordo com os dados levantados até agora, foi desenvolvido os 

primeiros rascunhos e protótipos de um novo sistema de identidade visual para 

o xarope Monin, começando pelo rótulo frontal. O projeto ainda em 

desenvolvimento da fase prática. 

Considerações finais 

Até o momento foram levantadas informações para basear o novo layout 

gráfico do sistema visual. Ainda em fase de desenvolvimento, as novas 

propostas valorizar os valores da marca 
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DESIGN DE REVESTIMENTO CERAMICO 
Mônica Tomazela37; Daniel Martins38 

 

Resumo: O setor cerâmico tem crescido consideravelmente no Brasil, tanto em 

seus aspectos técnicos, quanto em seu design. Um fator muito importante no 

resultado comercial desse setor são as tendências de mercado, que surgem 

quando determinados padrões de produtos se repetem quase sem alterações 

em todas as empresas. Este trabalho busca compreender como se dá o 

processo de produção desses objetos e busca criar uma linha de estampas 

cerâmicas que fuja da simples repetição dos padrões de mercado. 

Palavras-chaves: Cerâmica, design cerâmico, tendência. 

Introdução 

Segundo Coelho (2009), o Brasil participa de forma significativa do 

mercado mundial de revestimentos, ficando em segundo lugar como maior 

produtor mundial por quantidade de peças, sendo superado apenas pela China. 

No Brasil a atividade cerâmica começou antes mesmo da colonização 

portuguesa. Segundo SEBRAE (2008), existia no país a atividade de fabricação 

de cerâmicas, representada por potes, baixelas e outros artefatos cerâmicos. 

Atualmente, o revestimento cerâmico não serve apenas para revestir ambientes, 

mas sim, trazer qualidade, beleza e conforto, sendo que o avanço tecnológico 

está contribuindo muito para o desenvolvimento de novos formatos e novas 

ideias, podendo inovar e criar diferentes alternativas para os consumidores. 

 Os pisos e revestimentos são produzidos através de matérias primas como 

a argila e trazem um amplo leque de possibilidades, como diversos tamanho, 

formatos, produtos que podem ser usados tanto em parede como no chão. Um 
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dos formatos que tem se destacado atualmente são os revestimentos em 

pequenos formatos, como 20x20cm e 10x10cm, que são muito utilizados para 

decorar cozinhas, banheiros, entre outros ambientes. 

Como a tecnologia tem acompanhado esse crescimento, surgiram também 

máquinas que produzem por exemplo estampas em HD, que é um sistema de 

decoração que conta com auxílio de uma impressora digital para criar “estampas” 

nos revestimentos cerâmicos em altíssima resolução. A técnica de impressão 

digital com jato de tinta consegue imitar diversos materiais, obtendo desenhos 

muito fiéis à realidade dos materiais, tais como pedras naturais, madeira etc. 

Também temos os produtos em alto relevo, e produtos que são retificados, que 

permitem diminuir a junta de assentamento.  

Mesmo tendo essa diversidade no ramo pode-se ver que a grande maioria 

das marcas tem produtos praticamente iguais, os quais podemos identificar 

como tendência de mercado. A maioria das empresas o apresentam o mesmo 

portfólio de produtos, muitas vezes sendo quase iguais visualmente. Esse tipo 

de produção acaba por descaracterizar as empresas individualmente. Segundo 

(OSTROWER, 2008) “criar corresponde a um formar, um dar forma a alguma 

coisa.”  Sabendo então dessas informações seria possível criar um produto que 

dentro da tendência, seja visualmente inovador. 

Objetivos 

O objetivo geral consiste em desenvolver uma linha de revestimentos 

cerâmicos com tecnologia de impressão digital e que seja também inovador, 

trazendo um conceito que considere as matérias primas a serem usadas na linha 

Metodologia 

Por ser uma pesquisa em design de superfície, este trabalho adota uma 

abordagem qualitativa, de natureza exploratória, e toma por procedimentos a 

pesquisa bibliográfica, pesquisa documental por levantamento de similares. 



 
Serão feitas então compreensão do problema, coleta de informações, análise, 

desenvolvimento de conceito e opções alternativas e por final testes. 

Resultados parciais ou finais 

A metodologia utilizada para a elaboração do presente trabalho baseia-se 

nas etapas propostas por Lobach. Ele consiste em 4 partes. A primeira é a 

Análise de problema, nessa fase deve-se coletar e analisar informações, e 

depois definir com clareza esse problema e definir também objetivos. 

A segunda fase é a geração de alternativas, onde se faz a produção de 

ideias, e são geradas algumas alternativas para solucionar a problemática. 

Na terceira fase é feita a Avaliação das alternativas, passa-se por processo 

de seleção das alternativas que foram geradas na fase dois, e é feita uma 

avaliação de tais. 

Por último é a Solução do problema, onde é feita nova avaliação da 

solução, e essa solução escolhida é projetada, com desenvolvimento de 

estrutura, desenhos, relatórios e documentos. 

Considerações finais 

Após todas as pesquisas realizadas, conclui-se que a cerâmica evoluiu os 

seus processos de decoração e isso tem agregado muito valor aos produtos 

finais. 

Ao decorres desse trabalho vimos os processos que a cerâmica é 

submetida e os tipos de argilas, os tipos de queimas e decorações que existem 

hoje e que são mais utilizados. 

O Design de superfície segundo Rubim (2012, p.#), “(...) o design de 

superfície é todo projeto que contempla uma superfície”, foi apresentado, dando 

início ao conteúdo de revestimento cerâmico, segundo Araújo (2000, p. 108), 

“dá-se o nome de cerâmica à “pedra” artificialmente obtida por meio da 



 
moldagem, secagem e cozedura de argila ou mistura contendo argila”. 

Também foi feito uma pesquisa com tendências de mercado, que é parte 

importante desse trabalho, que procura embasamento para produzir algo novo  

E na análise de similares, conseguimos ver o padrão que temos hoje nas 

empresas, que nos permitiu trazer característica e pontos importantes. 

No memorial descritivo o projeto se focou nas análises de Lobach, onde foi 

dada a concepção do projeto e as fases Lobach (2001), o processo de design 

dividi-se nas fases abaixo: 

FASE 1. Definição e Análise do problema: Conhecimento do problema, 

Coleta de informações, Análises..., Definição do problema, Clarificação do 

problema, Definição dos objetivos. 

FASE 2. Geração de alternativas: Escolha dos métodos de solucionar 

problemas, Produção de ideias, geração de alternativas 

FASE 3. Avaliação das alternativas: Exame de soluções, processo de 

seleção, Processo de avaliação 

FASE 4. Realização e avaliação da Solução: projeto detalhado 

Com essa coleta de dados o projeto teve foco então no desenvolvimento 

de uma linha que traz características inovadoras e ao mesmo tempo em que são 

tecnológicas e que são tendência no mercado atual. 
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DESENVOLVIMENTO DE LAYOUT DE APLICATIVO MOBILE PARA 

AUXILIAR ATIVIDADES DA DISCIPLINA DE ARTES 
Tiago Matheus Cardoso39; Daniel Martins40 

 

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo a criação do layout de um 

aplicativo educativo para matéria de artes de uma rede de ensino. Para tanto, 

discutimos os conceitos de gamificação e, de forma resumida, os conceitos de 

design, design de interfaces e padrões de design para aplicativos móveis. 

Palavras-chaves:   gamificação, design de interfaces, aplicativo. 

 

Introdução 

O termo gamificação refere-se ao “uso de mecânica e dinâmicas de jogos 

para engajar pessoas, resolver problemas e melhorar o aprendizado, motivando 

ações e comportamentos em ambientes fora do contexto de jogos” 

(ESPÍNDOLA, 2016). 

Da mesma forma, podemos utilizar estratégias de gamificação em escolas, 

onde os alunos realizam tarefas em forma de jogos. A gamificação na sala de aula 

ajuda a promover a competição saudável entre os alunos, gera neles um 

sentimento de conquista própria e ajuda o professor a medir o desempenho e 

progresso dos alunos. 

Objetivos 

Desenvolver o layout de um aplicativo mobile para auxiliar as atividades da 

matéria de artes, dentro e fora da escola, buscando como base utilizar conceitos 

de gamificação, interface do usuário e experiência do usuário. 
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Metodologia 

Toda metodologia deste projeto será baseada no livro “Design Industrial” 

de Bernd Löbach. 

Segundo o autor “todo processo de design é tanto um processo criativo 

como um processo de solução de problemas[...]” (p.141), onde ele pode ser 

dividido em quatro grandes fases e cada uma com suas subdivisões. 

Na primeira fase busca-se fazer uma análise mais detalhada do problema, 

uma coleta e análise de dados para uma possível solução, e, também a análise 

de mercado. Após todos esses dados levantados, podemos definir os objetivos 

para resolução do problema. 

Dentro da segunda fase partiremos para o processo visual da interface, 

criando um painel semântico e desenhando possíveis soluções para o problema 

abordado. 

A partir da terceira fase entramos no processo de avaliação das alternativas 

abordadas na fase dois para definir o layout final o qual trabalharemos na fase 

quatro em sua finalização e documentação. 

Resultados parciais ou finais 

Como a pesquisa ainda não foi concluída, não é possível ter dimensão de 

seu impacto e seus resultados. 

Considerações finais 

Espera-se que com a finalização deste projeto, o aplicativo possa ser 

programado por um profissional capacitado, e com isso poderemos medir o 

engajamento dos alunos ao aplicativo, e também mensurar se as notas deles 

tiveram ou não uma melhora significativa. 
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