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ARteS
ViSuAiS

A CENA HIP HOP NA CIDADE DE LEME/SP

Daniele Costa Gonçalves
Graduando em Artes Visuais – FAAL

email: dani.costa.gonca@hotmail.com
Rosana Baptistella

Professor Orientador: Profª. Ms. Rosana Baptistella – Artes Visuais – FAAL
email: rosanabaptistella@hotmail.com

Resumo: 

A pesquisa apresentada baseia-se nas expressões culturais do movimento Hip Hop brasileiro, 
assim como na realização de eventos de Hip Hop, com foco na cidade do interior de São Paulo, 
Leme, qual foi um dos maiores polos dessa cultura nos anos de 1990. O Hip Hop além de ser um 
movimento cultural proveniente da periferia, também exerce funções sociais, levando os jovens 
moradores das favelas a conhecerem, participarem e fomentarem sua cultura, adquirindo con-
hecimento sobre assuntos que, pelo sistema social de menosprezo em que estão inseridos, não 
conseguiriam – principalmente lutar e resistir a favor de seus direitos que durante anos (e até 
nos dias atuais) são surrupiados ou manipulados –, além de afasta-los do mundo do crime e das 
drogas. O trabalho também aborda a questão dos negros no país, seus meios de socialização e 
lazer desde o fim do século XIX até a contemporaneidade.

Introdução: 

Em sua essência, a pesquisa visa o levantamento de dados sobre o movimento Hip Hop na cidade 
de Leme/ SP, que nos anos de 1990 foi um lócus muito importante do movimento. Este trabalho 
também conta com a realização de eventos de Hip Hop, trazendo de volta para os jovens um 
contato direto com essa cultura, relembrando da sua importância para a população periférica.

Construindo uma abordagem histórica desse movimento social no âmbito nacional, trazemos 
à tona as manifestações culturais negras desde os anos 1870, às vésperas da abolição da es-
cravidão, quando os negros escravizados já estavam conseguindo suas cartas de alforria e cri-
ando associações de assistência social para outros escravizados ou recém-libertos, como uma 
maneira de reavivar e manter sua história e riqueza.

Apesar de sempre terem sido reprimidos e silenciados, os negros não se calaram. Resistiram, 
persistiram, e seguiram caminhando juntos, para que sua cultura não morresse. A partir dos anos 
1920, eles começaram a criar suas próprias casas de baile, organizando festas e espaços de laz-
er – importante destacar que não era permitida a entrada destes em bailes de brancos. Isso, 50 
anos depois, nos anos 1970, se tornaria a cultura dos bailes, consagrada pelas equipes Chic Show, 
Zimbabwe, Black Mad, e outras mais.

Concomitantemente, o Hip Hop nasce nos anos 80 na periferia estadunidense, em meio a desca-
so social e genocídio da população negra. Não tardou para que o rap, o break, a discotecagem e 
o grafite chegassem a terras brasileiras, qual encontrou identificação instantânea com os jovens
das favelas, e acabou criando uma nova identidade com características locais. Com isso foram se
criando diversos eventos para que os dançarinos de break – b-boys –, os DJ’s e os cantores – rap-
pers – se encontrassem e divulgassem sua arte. O movimento foi se espalhando pelo país todo,
criando diversas expoentes de si mesmo, seja com discursos politizados ou não, mas mobilizan-
do um grande número de jovens para a popularização dessa cultura.
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Objetivos:

Levantar dados sobre o movimento Hip Hop paulistano, sua reverberação no interior do estado 
de São Paulo e a contribuição do mesmo para a sociedade tanto regional quanto nacional, e 
levantar dados sobre as formas de sociabilização e lazer que os negros criaram e vivenciaram a 
partir do século XIX até os dias atuais, além de fomentar as manifestações artísticas da periferia 
tanto na área da poesia, das artes visuais, da dança e da música, por meio da organização de 
eventos culturais.

Resultados preliminares: 

Dentre os resultados alcançados até o momento, o mais importante foi a organização de even-
tos culturais na cidade de Leme/SP, reunindo nomes importantes do Hip Hop tanto dos anos 
1990 quanto da atualidade. Nesses eventos, reuniu-se um público estimado de 200 pessoas. As 
atrações se mesclaram entre grupos de rap e MC’s solo, exposição de artes visuais, duelos de 
rima (prática frequente nos eventos de Hip Hop), ações sociais como doação de alimentos, aga-
salhos e trocas de livros e microfone livre, para que os expectadores lessem suas poesias.

Conclusão:

O Hip Hop mudou a vida de muitos garotos e garotas que não conseguiam enxergar uma luz em 
meio a tanta negligência e exclusão social, de uma cultura para se orgulhar e fazer parte. Ele foi, 
e ainda é, até hoje, o que salva vidas e apresenta talentos na poesia, artes visuais e música, dando 
um novo sentido que não seja o crime para as novas gerações de jovens que vão se formando.

Referências:

ABRAMO, Helena Wendel. Considerações sobre a tematização social da juventude no Brasil. Re-
vista Brasileira de Educação, nº 5, p. 25-36. 1997.

D’ALLEVEDO, Pedro Tadeu Faria. Bailes blacks: música e sociabilidade nas noites paulistanas. 
Trabalho apresentado na 29ª Reunião Brasileira de Antropologia, realizada entre os dias 03 e 06 
de agosto de 2014, Natal/RN.

HISTÓRIA dos bailes black de São Paulo. Direção: Ice Blue, Mano Brown e Roberto T. Oliveira. Fo-
tografia: Mano Brown. 1h10min, colorido. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=sl-
walSi03g8>. Acesso em: 12 ago. 2016.

PIMENTEL, Spency. O livro vermelho do Hip Hop. Trabalho de Conclusão de Curso em Jornalismo 
– USP, São Paulo – SP, 1997.

SANTOS, Ivair Augusto Alves dos. O movimento negro e o Estado (1983-1987): O caso do Con-
selho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra no Governo de São Paulo. Tese 
de Mestrado em Ciências Políticas, apresentada ao Departamento de Ciência Política do Instituto 
de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas, 2001.

SALES, Teresa. Raízes da desigualdade social na cultura política brasileira. Revista Brasileira de 
Ciências Sociais, nº 25, p. 26-37. 1994.

Metodologia:

O desenvolvimento da pesquisa baseia-se em consultas bibliográficas em artigos, sites, periódi-
cos e monografias/teses sobre o negro na sociedade e a cultura negra, a história e a influência do 
Hip Hop no Brasil e no estado de São Paulo. Também fazemos análise de dados e levantamento 
de informações através de entrevistas feitas ao vivo e vídeos disponíveis na internet. 

Ana Carolina Robin de Oliveira
Graduada em 2011 em Licenciatura em Artes Visuais– FAAL. Mestranda em Fundamentos 

teóricos das Artes Visuais pela Unicamp
email: carolina.robin@outlook.com

Simone de Arruda Peixoto
Professora Orientadora – Licenciatura Em Artes Visuais – FAAL

email: peixotosimone@gmail.com

MÃE MORTA I: UM ESTUDO SOBRE AS MATERNIDADES 
ALEGÓRICAS DE EGON SCHIELE

Resumo: 

O presente trabalho, apresentado à banca de docentes do curso de Licenciatura em Artes Visuais 
em 2011, envolveu a leitura da pintura “Mãe Morta I”, do artista austríaco Egon Schiele, em uma 
abordagem histórico-cultural na qual foram apontadas correlações visuais e simbólicas entre a 
obra alegórica e duas tradições iconográficas da maternidade: Madonna e da Pietà.

Palavras-chaves:   Egon Schiele; Maternidade; Alegoria.

Objetivos:

A pesquisa objetivou uma análise comparativa, visual e simbólica, entre as maternidades de Egon 
Schiele e dois gêneros de representação da maternidade de grande peso histórico, as Madonnas 
e as Pietàs. Tal comparação encaminhou-se para demonstrar que Egon Schiele se apropriou dos 
ícones da tradição católica para desenvolver suas versões da maternidade carregadas de atribu-
tos de dualidade simbólica, escolha que vai ao encontro das propostas do expressionismo de vanguarda.

Introdução: 

Egon Schiele (1890-1918) foi um artista austríaco que participou de movimentos culturais de ren-
ovação de Viena (Áustria). Artista precoce, ingressou na Academia de Belas Artes de Viena aos 
16 anos. Por volta de 1908 surgiram os primeiros trabalhos nos quais faz relativas referências à 
tradição iconográfica católica das Madonnas, maternidades sacras. Defino esse gênero de obra 
schieleana como “alegoria de vida e morte”, aqui entendida como representação metafórica do 
binômio “vida-morte”, tema recorrente nas vanguardas artísticas da Europa.

Finalizada em 1910, a pintura “Mãe morta I” não pode ser encaixada esteticamente, tampouco 
em termos temporais, no padrão de tratamento tradicionalmente destinado à maternidade no 
campo das artes. Executada por Schiele aos 20 anos, a obra chocou pela apresentação agressiva 
de sua proposta visual e pelo sombrio simbolismo de seu título. Em “Mãe morta I”, a mãe pode 
ser interpretada não apenas como fonte de vida, mas também como símbolo de morte. Uma in-
versão de símbolos que correlaciono a outro gênero de maternidade sacra, a Pietá: se a tradição 
traz a mãe viva ao lado de seu filho morto, a obra de Schiele inverte os papéis das figuras repre-
sentadas. 

O caráter dual de “Mãe morta I” coincide com os antagonismos presentes na vida de seu autor. 
Schiele viveu em Viena uma época marcada pela transição de um período de otimismo e crença 
na modernidade para um momento histórico no qual tensões sociais e crises políticas culminar-
iam na Primeira Guerra Mundial (1914-1918). Foi em uma antagônica Viena que Egon Schiele de-
senvolveu sua poética centrada no ciclo “vida-morte”. Transitando entre o Art Nouveau vienense 
e o Expressionismo, em menos de uma década constituiu um estilo peculiar, que lhe promoveu 
reconhecimento nos círculos artísticos e prestígio entre as altas camadas sociais dos anos 10.
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Resultados: 

Finalizando a comparação entre os temas Madonna e Pietà e “Mãe morta I”, de Egon Schiele, 
aponto que há aspectos de similariedade entre essas imagens que podem ser interpretados 
como evidências do uso dos clássicos como referência: nos três casos há uma abordagem da ma-
ternidade na qual os conceitos de vida e morte estão presentes (vida nas Madonnas e em “Mãe 
morta I”; vida e morte nas Pietàs e na obra de Schiele).

A pesquisa realizada junto à FAAL se desdobrou posteriormente em dois outros trabalhos 
acadêmicos sobre Egon Schiele na pós-graduação da Unicamp, uma monografia de especial-
ização sobre seus autorretratos (2012) e uma dissertação sobre Schiele e a arte degenerada, a 
ser aprsentada em em dezembro de 2016.

Considerações finais:

A maternidade é um tema recorrente na arte, tendo sido trabalhada de diferentes formas ao lon-
go dos tempos: para alguns artistas, abre margem para abordagens mais simbólicas ou inclusive 
autobiográficas.

“Mãe morta I” foi um trabalho divisor de águas na carreira de Egon Schiele. Tendo como possível 
pano de fundo um fator biográfico, nessa pintura o artista austríaco ultrapassou valores tradi-
cionalmente atribuídos às maternidades e criou uma representação de alto teor simbólico, con-
stituindo uma alegoria moderna sobre a dualidade entre vida e morte. As demais maternidades 
alegóricas de Schiele deram continuidade à essência simbolicamente dual de “Mãe morta I” e, no 
final de sua carreira, propiciaram a criação de uma última imagem, na qual a maternidade poeti-
camente ampliou-se para a imagem de uma família.

Através de obras como suas maternidades alegóricas, Egon Schiele revelou os conflitos de vida e 
morte tão marcantes na Viena pré-guerra, realizando uma arte coerente ao seu tempo, que pode 
atualmente ser compreendida como importante referência para trabalhos da produção contem-
porânea.

Referências:

ARGAN, Giulio Carlo. Arte moderna: do Iluminismo aos movimentos contemporâneos. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2004.
OLIVEIRA, Ana Carolina Robin de. Mãe morta I: um estudo sobre as maternidades alegóricas de 
Egon Schiele. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura). Limeira, SP: Faculdade de Admin-
istração e Artes de Limeira, 2011.
FISCHER, Wolfgang Georg. Egon Schiele: pantomimas do prazer, visões da mortalidade. Colônia, 
Alemanha: Taschen, 2007.
HANSEN, João Adolfo. Alegoria. Construção e interpretação da metáfora. São Paulo: Hedra, 
2006.
SCHORSKE, Carl Emil. Viena fin-de-sciècle: política e cultura. São Paulo: Cia das Letras, 1988.
STEINER, Rudolf. Egon Schiele: A alma nocturna do artista. Colônia, Alemanha: Taschen, 2006.

Metodologia:

A metodologia teve como centro dos procedimentos a revisão bibliográfica e a   leitura de ima-
gens. Inicialmente, se contextualizou o momento histórico da primeira década do século XX em 
Viena. Dados biográficos sobre o artista foram também discorridos, assim como um panorama 
sobre as maternidades ao longo da história da arte. Por fim, as maternidades schieleanas foram 
analisadas e comparadas às maternidades de outros momentos culturais, a fim de apontar simi-
laridades e oposições em suas visualidades e simbologias.

O PROCESSO DE CRIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS HISTÓRIAS EM 
QUADRINHOS INDEPENDENTES: O PROJETO “SKETCH ME”

Ivan Patrick Leme de Souza
Graduando em Artes Visuais – FAAL 

e-mail: ivan.op296@gmail.com;
 Lígia Luciene Rodrigues

Professor Orientador – Curso de Licenciatura em Artes Visuais – FAAL 
e-mail: ligialuciene@gmail.com

Resumo:  

O trabalho aqui apresentado tem por objetivo reunir informações sobre a origem das histórias 
em quadrinhos de produção independente (projetos realizados sem o apoio de uma editora ou 
contratante) e fazer um levantamento através de entrevistas com artistas inseridos neste ramo, 
ou que já fizeram parte, sobre como é a produção nos dias de hoje, formando assim um conteúdo 
que possa auxiliar artistas ingressantes na área em suas futuras produções.

Palavras-chaves:   criação de histórias em quadrinhos independentes; fanzines.

Objetivos:

Através da realização da pesquisa, da atividade prática de criação de um projeto independente 
e da realização de entrevistas, visa-se a formação de um conteúdo que possa auxiliar artistas e 
demais ingressantes na área de criação de histórias em quadrinhos independentes em suas fu-
turas produções.

Metodologia:

Levantamento de dados sobre a difusão e desenvolvimento social do assunto principal da pesqui-
sa, toma-se como ponto de partida a cidade de Piracicaba, local de origem do artista Edson Ron-
tani, declarado como o primeiro artista brasileiro criador de um fanzine documentado.

Com a captação das primeiras informações, norteando demais criações de mesmo segmento, a 
pesquisa passa a abranger demais localidades em busca de projetos, métodos e responsáveis 
por manterem o meio de produção de histórias em quadrinhos independentes como um caminho 
viável de auto divulgação.

Introdução: 

A necessidade de expressar ideias, sentimentos e diversos outros conteúdos informativos acom-
panham o desenvolvimento humano em sua formação social desde sempre, tornando o homem 
um ser criador de meios de comunicação e expressão. Assim como os boletins, os jornais, o 
cinema e a música, a criação de histórias em quadrinhos é um veículo de expressão de possível 
exploração.

As histórias em quadrinhos desenvolvidas de forma independente eram livres de censuras e di-
vulgavam as mensagens originais de seus idealizadores, independente de qual era o conteúdo. 
Este tipo de publicação ficou conhecida como fanzine e moldou parte da cultura jovem dos anos 
80 e 90. Na década de 1990, a cena underground brasileira foi construída a partir de intensa 
circulação de ideias e informações, exclusivamente por cartas e fanzines – em sua maioria dia-
gramados na base de colagens (LUNA, 2006).
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Resultados: 

Ao final da pesquisa obtém-se um tomo introdutório e informativo, que disponibiliza um grande 
apoio para artistas que se encontram em diversas fases do processo criativo de uma história em 
quadrinhos independente.

Entre as informações de possível consulta se encontram entrevistas, pesquisa histórica sobre os 
primeiros formatos que originaram o meio de produção, dados sobre visibilidade na auto divul-
gação, possíveis programas que facilitam o trabalho digital, caso necessário, comunidades on-
line que apoiam a criação deste tipo de projeto, e processos criativos intrínsecos que servem de 
apoio ao novo artista independente. Tudo isso através da elaboração da história em quadrinhos 
autoral “Sketch me”.

Considerações finais:

O processo criativo, a que se submete um artista de histórias em quadrinhos independentes, 
é repleto de nuances que necessitam de um apoio para se concretizar um projeto. Analisando 
todas essas nuances, como por exemplo a criação de personagens, enredo, auto divulgação, 
periodicidade, e até mesmo o nível de comprometimento do artista, é possível se adequar a um 
meio passível de criação. 

Referências:

LUNA, Pedro de; Fanzines Como Imprensa Alternativa: O Caso De “Shape A”. Rio de Janeiro, 
2006.

 
Os artistas independentes pesquisados assumem o papel de informantes e instrutores, possibil-
itando, através de suas próprias experiências, uma primeira visão de possíveis atitudes a serem 
traçadas pelos trabalhos independentes. Os pontos levantados são investigados pela pesquisa, 
visando organizar os meios práticos de auto divulgação e disponibilizá-los aos possíveis interes-
sados.
 
Após análise de possibilidades destacadas pelos artistas entrevistados, ou encontradas durante 
a formação teórica da pesquisa, desenvolveu-se uma atividade prática de criação e divulgação 
de formas independentes, tomando como base de experimentação um meio já concluído como 
possível e/ou viável. O resultado desta produção experimental foi a realização do projeto intitu-
lado “Sketch Me”, tirinhas autobiográficas disponíveis em: http://sketchmehq.blogspot.com.br/ 

ILUSTRAÇÃO DE LIVRO INFANTIL: O Processo de Criação de 
“O Mistério Fedorento”

Marina Gonçalves ; 
Graduando em Artes Visuais – FAAL 

email:goncalvesmally@gmail.com
Lígia Luciene Rodrigues 

  Professor Orientador – Curso de Licenciatura em Artes Visuais – FAAL 
email: ligialuciene@gmail.com 

Resumo:  

Este trabalho tem como objetivo detalhar o processo de criação do livro infantil “O Mistério Fe-
dorento”, com a finalidade de mostrar como foi realizado, evidenciar as diversas formas de inter-
pretar um livro desse gênero e todos os elementos que um ilustrador pode utilizar para fazer seu 
livro infantil mais completo. 

Palavras-chaves:   Livro Infantil, Ilustração, Produção.

Objetivos:

Este trabalho é direcionado ao ilustrador que está iniciando sua carreira no ramo de ilustrações 
infantis e precisa de um direcionamento para a produção de um livro, por isso são evidenciados 
tanto os acertos quanto os erros.

Resultados: 

Ao final da pesquisa obtém-se um tomo introdutório e informativo, que disponibiliza um grande 
apoio para artistas que se encontram em diversas fases do processo criativo de uma história em 
quadrinhos independente.

Entre as informações de possível consulta se encontram entrevistas, pesquisa histórica sobre os 
primeiros formatos que originaram o meio de produção, dados sobre visibilidade na auto divul-

Metodologia:

O projeto foi baseado em livros relacionados ao tema, se apoiando principalmente em “Para Ler 
o Livro Ilustrado” de Sophie Van der Linden, explicando a relação imagem/texto, e as diversas 
formas de interpretá-lo. Também foi utilizado entrevistas com os artistas Mateus Rios e Paulo 
Borges, que já trabalham na área e uma pesquisa sobre a vida e a obra da ilustradora Beatrix 
Potter (1866-1943), para passar um pouco de suas experiências e visão de vida.

Introdução: 

A criação de um livro infantil pode ser feita de diversas maneiras e inúmeras técnicas, mas ainda 
assim alguns aspectos são comuns e podem ser usados pelos ilustradores para que o livro tenha 
uma melhor qualidade. Como por exemplo, um dos pontos mais importantes é a relação im-
agem/texto, segundo CHRISTIN (2011), p.89 “A escrita nasceu da imagem, daí sua vocação para 
se associar novamente a ela”. Detalho nesse trabalho o processo de criação de um livro infantil 
utilizando o texto de Adriana Petronilho, pois é possível aprender com a experiência alheia e as-
sim diminuir seus erros durante a criação.
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Considerações finais:

O processo criativo, a que se submete um artista de histórias em quadrinhos independentes, 
é repleto de nuances que necessitam de um apoio para se concretizar um projeto. Analisando 
todas essas nuances, como por exemplo a criação de personagens, enredo, auto divulgação, 
periodicidade, e até mesmo o nível de comprometimento do artista, é possível se adequar a um 
meio passível de criação. 

Referências:

LUNA, Pedro de; Fanzines Como Imprensa Alternativa: O Caso De “Shape A”. Rio de Janeiro, 
2006.

gação, possíveis programas que facilitam o trabalho digital, caso necessário, comunidades on-
line que apoiam a criação deste tipo de projeto, e processos criativos intrínsecos que servem de 
apoio ao novo artista independente. Tudo isso através da elaboração da história em quadrinhos 
autoral “Sketch me”.

DeSiGN
GRÁfiCO
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Resumo: 

A presente pesquisa, buscou analisar e comparar espaços públicos dotados de mobiliário urbano 
localizados em diferentes metrópoles. Foram escolhidos locais em dois diferentes países: Brasil e 
Estados Unidos, sendo eles, o Centro de Convivência de Campinas, em Campinas/SP e o Bryant 
Park em Nova Iorque/NY. A análise teve como finalidade identificar a influência do Design na de-
mocracia e cidadania. A partir do comparativo feito nos espaços foi possível reconhecer aspectos 
sobre seu mobiliário que interferem na usabilidade do lugar, interação e liberdade dos cidadãos. 
Com os dados coletados, foi observado de que modo o Design pode auxiliar em tais aspectos. 
Dessa forma, o designer, torna-se peça fundamental na criação desses objetos, que facilitam a 
permanência nos espaços públicos, transformando-os em lugares adequados à população.

Palavras-chaves:   mobiliário urbano, praça, design universal, cidadania, Centro de Convivência de 
Campinas, Bryant Park

Introdução: 

A cidade como um fenômeno moderno, lugar de encontros e casualidades, vem sofrendo uma 
polaridade presente em todos os lugares do planeta. Por um lado, há os que induzem uma cidade 
cada vez mais segmentada, ou seja, pulverizada de grandes bolsões de segurança e lazer como 
shopping centers, condomínios fechados, clubes privados, entre outros. Essa certa previsibili-
dade pode amparar emocionalmente alguns de seus habitantes, mas simplesmente pelo fato de 
eleger frequentadores ou selecionar quem entra e quem não entra, já impede a construção de 
uma cidadania mais próxima de um bem-estar universal, como a promovida por Santos (2001) 
em “Por uma outra globalização”. 

O ato de se socializar com diferentes pessoas é um dos atrativos das cidades. Enquan-
to o contraste cultural e intelectual entre cidadãos e cidade aumenta, proporciona uma maior 
aceitação à diferença. Como foi dito pelo filósofo Bauman (2009, p. 47) “Quanto maior e mais 
heterogênea for uma cidade, maiores serão os atrativos que pode oferecer”. Essa aceitação da 
heterogeneidade se dá no conviver de pessoas de outros nichos econômicos, países e culturas, 
trazendo benefícios em todas as áreas humanas e sociais.

O ENCONTRO NA CIDADE: O DESIGN COMO AGENTE FACILITADOR 
DA CIDADANIA

Amanda Carolina Moreira de Andrade
Aluna do Curso de Bacharelado em Design Gráfico da Faculdade de Administração e Artes de 

Limeira, Bolsista do Programa PIC FAAL.
Anderson Ricardo Bortolin 

  Prof. MSc. do Curso  de Bacharelado em Design de Produto da Faculdade de Administração e 
Artes de Limeira/Professor-Orientador no  Programa PIC FAAL

Objetivos:

O encontro na cidade é um componente fundamental para a democracia e sendo o Design uma 
ferramenta poderosa que transmite ideias induzindo a comportamentos, ele deve ser um agente 
facilitador da cidadania. Sendo assim, a pesquisa tem como objetivo principal identificar como 
o mobiliário da cidade pode interferir na socialização dos cidadãos, sendo ela o princípio da ci-
dadania. Não é raro encontrar locais públicos desprovidos de qualquer equipamento, enquanto
em outros locais, vemos equipamentos destinados ao descanso, a espera e ao lazer. Portanto,
partindo da premissa de que o Design é uma ferramenta no auxílio da criação de objetos que
facilitem a cidadania, o objetivo dessa pesquisa é comparar o mobiliário urbano alocado nos es-
paços públicos observados, evidenciando as diferenças entre eles e destacando a importância do
designer na concepção das peças usados pela população.

Metodologia:

O Método adotado neste trabalho comparativo entre dois espaços públicos, iniciou-se com a 
identificação e busca conteúdos importantes para a presente pesquisa, através de revisões bibli-
ográficas e pesquisa exploratória na internet. Outra parte foi realizada através de visita “in loco” 
pela autora, onde foi possível observar e fotografar pontos fundamentais para a análise do local, 
como os usuários, mobiliários, etc. Sendo feita após esse levantamento de dados, uma análise 
crítica comparativa dos pontos observados em cada espaço público. 

Realizada em 12 meses, a pesquisa foi dividida em 3 etapas sendo elas: 1 – Identificar o 
Mobiliário Atual dos Locais de Estudo: Nessa etapa foram feitas as coletas de dados históricos 
e identificação de todo o mobiliário nos espaços, sendo fotografados, analisados e catalogados. 
2 – Leitura Crítica da Realidade: Foi realizado nessa etapa uma interpretação dos espaços estu-
dados e das dinâmicas sociais identificadas a partir do mobiliário urbano de cada local, tendo 
sido a pesquisadora uma participante ativa dos espaços. E 3 – Comprovação da Hipótese: Nessa 
última etapa foi possível fazer a análise comparativa entre os lugares estudados, tendo em vista 
o Design como facilitador da cidadania.

Resultados: 

Após as análises críticas e comparativas durante o período de pesquisa nos espaços públicos 
escolhidos, foi possível identificar as falhas e possíveis melhorias no Centro de Convivência de 
Campinas, como a deterioração do próprio mobiliário e a inativação do teatro a céu aberto. 
Foi identificado os aspectos em que o Bryant Park pode servir de inspiração, como as cadeiras 
móveis, tomadas e a identidade visual presente em todos os objetos e sinalização. Essas particu-
laridades promovidas pelo Design favorecem a democracia, cidadania e liberdade do cidadão.

Considerações finais:

A partir conceituação do termo objeto “Todo e qualquer ambiente, produto, sistema de produtos 
e sistema de informações que mantém com o homem uma efetiva relação de utilização em nível 
intelectual, físico ou sensorial.” (GOMES FILHO  2012, p. 24), pôde ser realizado análises especí-
ficas nos lugares, de acordo com o objetivo proposto na pesquisa. Dessa forma, foi possível criar 
um comparativo entre os pontos observados, e ressaltar aspectos em que o Design influencia na 
cidadania.

De acordo com a percepção histórica, uma praça deve ser um local onde as pessoas passem tem-
po descansando e se divertindo com a família ou amigos, um ambiente de lazer e não um local 
de passagem. Com esse pensamento e com essa problemática foram analisados os espaços, seu 
entorno e objetos, observando de que maneira o designer deve pensar e projetar objetos para o 
espaço em questão. Buscando atender a necessidade da população, de modo que a cidadania e 
interação sejam promovidos no ambiente. Partindo dessa observação, foi constatado que a in-
teração da sociedade, em espaços públicos deficientes de objetos que promovam envolvimento, 
é quase nula.

Portanto, cabe ao designer repensar e projetar esses aspectos nos ambientes para o incentivo à 
cidadania, trazendo ao usuário a liberdade e vontade de pertencer e usufruir do espaço público. 
O designer deve sempre ter em mente princípios do Design universal em casos como esse, que 
se torna indispensável para o aperfeiçoamento do projeto, pois é tendo como propósito a inte-
gração e interação de todos no espaço, independente de quaisquer fatores, que será possível a 
promover a interação social que se encontra tão rara hoje em dia, e que só tem a enriquecer o 
indivíduo como pessoa e cidadão.
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Resumo:  

O presente trabalho aplicou duas metodologias, já que se trata de um álbum fotográfico, contan-
do a historia da fotografia através do olhar de um idoso.

Palavras-chaves:   fotografia, lembrança e idoso.

A EVOLUÇÃO DA FOTOGRAFIA ATRAVÉS DE FOTOS E RELATOS
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Introdução: 

Falar de fotografia é pensar em algo que irá ser memorável, é saber que o tempo passa e através 
de um clique, um momento, uma pose, um instante pode ficar registrado para sempre, traz uma 
grande importância para a fotografia e com que pessoas se interessam cada vez mais por ela, 
buscando novas técnicas e novos modos de aperfeiçoamento.

Hoje em dia, a fotografia se tornou algo tão essencial no meio que, onde se olha tem alguém 
fotografando, seja com celular, câmera, tablete. E pode-se dizer que se começa bem cedo, com 
os newborns, que são fotografias feitas com bebes recém-nascidos. Muitas famílias e estúdios 
começam com o bebe recém-nascido e seguem até os cinco, seis anos da criança, fazendo uma 
foto por mês.

Uma pessoa com seus 70 anos, tem longas historias para se contar, muitas imagens registradas 
e fotografadas na mente, pois naquela época, o modo com que as pessoas viam a fotografia era 
bem diferente. Não era algo pratico, barato e comum, sendo que só fotografavam em momentos 
religiosos e foto de família.

Objetivos:

Desenvolver um álbum fotográfico, contando a história de vida de um idoso ao mesmo tempo 
que apresenta a história da fotografia. Quando se fala em álbum de fotografia, é possível imaginar 
momentos sendo para sempre guardados com muito carinho. E, este projeto tem a intenção criar 
um álbum, onde a história de um idoso é contada ao mesmo tempo que apresenta a evolução da 
fotografia desde os anos de 1950 até os tempos atuais.

Metodologia:

O projeto tem o seu desenvolvimento no município de Leme/SP.

Depois de pesquisas bibliográficas, descritivas, exploratórias e entre outras, foram feitas para 
melhor aperfeiçoar o projeto e colher informações e dados necessários para o desenvolvimento 
da etapa projetual do trabalho, que terá como método proposto, o de Munari (2015) e dentro da 
fase modelo, será aplicado a metodologia de Samara (2007). Segundo Bonsiepe (2011), o méto-
do é um conjunto de instrumentos de navegação que tornam mais fácil a orientação durante o 
processo projetual. 
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Dentre os métodos projetuais analisados, as fases apresentadas por Munari (2015) são as que 
melhores se encaixam, já que englobam várias áreas do Design, como Design Gráfico, Design Ed-
itorial e Design de Informação (FERNANDES, 2014), podendo a sim, ajudar e auxiliar nas soluções 
já desenvolvidas.

Resultados: 

Tendo como resultado, um álbum fotográfico relacionando a historia de vida de um idoso e a 
evolução da fotografia. 

A fotografia é algo muito leve, que atraia as pessoas para pensar que um “click” e aquele mo-
mento estará para sempre registrado, por isso os tons neutros, cores mais claras, e que lembre e 
deixe bem leve toda a composição e que acaba se remetendo aos idosos. Como também e com 
intenção de traze-lo dentro de uma caixa ou um suporte, para que realmente lembre que é um 
álbum de fotografia. 

Fazer com que em certas páginas, foto e escrita se juntem, dando um sentindo para o outro. Mas 
sempre com aspecto de álbum fotográfico, e não livro.

O conceito se define em três palavras: fotografia, lembrança e idoso. Cujos requisitos serão: (1) 
Fazer todo um layout que lembre e que faça com que represente um álbum fotográfico, (2) As 
fotos deverão obedecer a ordem cronológica, cuja paleta de cores partirá do monocromático ao 
multicolorido. (3) Usar uma paleta de cor que traduza a essência do tema e deu público alvo. (4) 
Deve ter um formato quadrado. (5) Usar no miolo do álbum variações de laminação de acordo 
com o conteúdo, exemplo, onde for texto corrido, usar laminação fosca e onde conter imagens 
ou fotos, usar laminação com brilho. 

Considerações finais:

Chegar até o presente momento deste projeto, foi necessário um longo caminho de pesquisas, 
aprofundamento e muito cuidado na hora de contar a história e sua vivencia do idoso, para que 
casa palavra saísse igualmente o idoso falasse.

O design, cada vez que se aprofunda nele, mais se percebe o quanto ele é importante na socie-
dade e no mundo. Como o mundo se transforma com seu toque. E confirmando mais ainda que 
design é transformação. 
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Resumo: 

Através do método de projeto foram concebidas as diretrizes para a renovação do Sistema de 
Identidade e Sinalização do Engenho Central. Desenvolveu-se a marca e os elementos do Sis-
tema de Sinalização, visando suprir as demandas e otimizar a informação, agregando valores 
turísticos e culturais e novas oportunidades ao espaço. 

Palavras-chaves:   sinalização, identidade visual, engenho central.

IDENTIDADE E SINALIZAÇÃO DO ENGENHO CENTRAL DE PIRACICABA
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Introdução: 

Segundo website da Secretaria Cultural de Piracicaba (SEMAC), o Engenho Central de Piracica-
ba abriga um importante conjunto de edificações datadas dos séculos XIX e XX utilizadas para 
produção e estocagem do açúcar e álcool. O complexo foi tombado como patrimônio histórico e 
cultural e é conhecido pela preservação da história e evolução urbana de Piracicaba.

O Engenho Central necessita estabelecer uma identidade própria através da intervenção e re-
formulação dos elementos que compõem a comunicação visual do local, incluindo logotipo, si-
nalização, pictogramas e materiais informativos e arquitetônicos. Esta carência pode ser iden-
tificada em visitas às instalações, onde a falta de identificação e direcionamento dificulta a 
localização das áreas e serviços.

Conforme definição da Associação dos Designers Gráficos (ADG), Design Gráfico Ambiental de 
sinalização tem como principal tarefa aperfeiçoar e viabilizar o funcionamento de espaços aber-
tos ou construídos. (Guia ADG Brasil, 2004 apoud VELHO, 2007).

Objetivos:

Propor uma nova identidade visual e sinalização para o Engenho Central de Piracicaba, através 
de pesquisas e caracterização do público visitante, análise dos locais de implantação e o conteú-
do abordado, definição dos requisitos, padrões e diretrizes para o projeto, sugestão de materiais 
e métodos de produção e o desenvolvimento de um projeto coerente e consistente.

Metodologia:

O projeto foi desenvolvido através do método proposto por Munari (2002) que contempla fases 
projetuais que auxiliam na construção e na qualificação das soluções desenvolvidas.

A intervenção de um projeto de identidade visual e sinalização de ser objetivo e pouco agressi-
vo, de forma que não interfira na experiência do visitante. Através da caracterização do público 
alvo, da coleta de dados e pesquisa de similares foi possível pré-conceber soluções. Dentre as 
alternativas propostas foi definida a que melhor se adéqua ao que foi definido nos requisitos e 
restrições do projeto.
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A marca estabelece uma identidade forte ao completo, voltada a hospitalidade e orientabilidade 
dos visitantes. Baseia-se na combinação de elementos modernos com os aspectos culturais e 
naturais do complexo. O projeto de sinalização trás uma nova visão, agregando oportunidades 
ao espaço, as categorias de placas são elaboradas para a construção de um mapa mental que 
forneça informações e garanta ao visitante a compreensão da sua localização e do ambiente em 
que está inserido, para a tomada de decisões.

Resultados: 

Para apresentar os desenhos construtivos e o resultado proposto para a solução do problema, foi 
desenvolvido um Manual de Marca e Sinalização do Engenho Central de Piracicaba (Anexo). O 
manual tem por objetivo instruir a aplicação e padronização da marca em todos os materiais de 
comunicação impresso e online, bem como a elaboração das placas de sinalização do complexo. 
Além de englobar todos os conceitos aplicados, os grids e módulos de construção, também são 
apresentadas introduções e definições acerca dos componentes do projeto, garantindo a integ-
ridade e orientando a reprodução do projeto.

Considerações finais:

O direcionamento do projeto priorizou a hospitalidade e orientabilidade dos visitantes, agregan-
do valores turísticos e cultuais ao Engenho Central de Piracicaba, proporcionando visibilidade e 
novas oportunidades ao espaço, além de integrar elementos modernos aos aspectos culturais e 
naturais do complexo. 

O desenvolvimento do sistema de sinalização se iniciou através da classificação das informações 
em: tomada, execução e conclusão das decisões, possibilitando a definição das categorias para 
a família de placas, abordando características gráficas apresentadas em um Manual de Marca e 
Sinalização (Volume 2), atribuindo a viabilidade do desdobramento para outras áreas, a evolução 
dos materiais e permitindo a padronização da Identidade Visual mantendo a integridade do pro-
jeto e orientando sua reprodução.

Os resultados obtidos para solução do problema estão dentro das expectativas e se mostram 
satisfatórios dentro dos objetivos definidos, possibilitam também o desdobramento para novas 
áreas e o aperfeiçoamento do projeto.
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Resumo:  

O presente trabalho intenciona sanar necessidades de idosos com Alzheimer através de um pro-
duto da área de Design Gráfico e evidenciar que o design pode projetar para áreas, aparente-
mente, fora de sua atuação e a sua interação mútua com outras áreas de conhecimento. O produ-
to escolhido é um jogo físico onde carregará em si elementos a fim de trabalhar as necessidades 
identificadas do público-alvo.

Palavras-chaves:   design de jogos, design de superfície, alzheimer.
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Introdução: 

O Design em sua essência é uma área caracterizada como design sendo projeto; e o projeto 
para a necessidade, assim como Löbach (2001, p.16) defende que o design “começa pelo desen-
volvimento de uma ideia, pode concretizar-se em uma fase de projeto e sua finalidade seria a 
resolução dos problemas que resultam das necessidades humanas”. Com a identificação da ne-
cessidade, é importante que o design pesquise para que se tenha um panorama de até onde se 
pode atuar e se realmente o design pode ajudar no problema em questão, acaso seja uma área 
que o trabalho de design não é atuante.

A problemática identificada foi que no trabalho com idosos portadores de Alzheimer é necessário 
o auxílio de materiais que trabalhem atividade em suas sessões de terapia e no seu dia a dia, que 
estimulem suas funções tanto físicas como cognitivas, juntamente com quem e o que está ao 
seu redor. “A doença caracteriza-se por uma progressiva deterioração cognitiva e emocional” 
(PEREIRA, 2011, p.4), causando perda das suas memórias, funções e laços afetivos ao longo do 
tempo, e mesmo sendo um alvo degenerativo, esses pacientes precisam ser trabalhados ade-
quadamente.

A pesquisa, então, se propõe a buscar por soluções, dentro da área que o design gráfico atua, 
para que sejam trabalhadas as áreas cognitivas de idosos quanto a raciocínio, linguagem e per-
cepção; a comunicação e suas relações interpessoais com pessoas do seu círculo de convívio; 
coordenação motora e a motivação comportamental, já que nessa época da vida podem ocorrer 
perdas e isso influência para que o idoso tenha uma baixa qualidade de vida, e isso acontece de 
fato em casos de Alzheimer.

Objetivos:

Desenvolver um produto da área de design gráfico para idosos portadores de Alzheimer, a fim 
de trabalhar suas cognições e demais necessidades através de cores, formas, materiais e propor-
cionar ao idoso, experiências de aprendizagem/desenvolvimento, mesmo em meio a doença e 
contato interpessoal gerando qualidade de vida.
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Metodologia:

Para o desenvolvimento de projetos de Design, é feito uso de metodologias que tem intenção de 
nortear o projeto para que se chegue em uma solução plausível, assim, concordando com Bon-
siepe (1992) que durante o processo projetual, é mais fácil ser orientado pelo método, já que ele é 
um conjunto de navegação. Analisando as metodologias existentes, a proposta de Munari (2002) 
é a que melhor se enquadra para desenvolver esse projeto, somando com algumas ferramentas 
de criação de Baxter (2000).

A metodologia de Munari (2002) é conhecida por Arroz verde e as ferramentas escolhidas de Bax-
ter (2000) são Analogias, Clichês e Provérbios, Análise Paramétrica, Árvore Estruturada, Análise 
Morfológica e Mescrai. No caso deste projeto haverá uma junção desses processos metodológi-
cos. As ferramentas de Baxter (2000) se encaixarão na etapa criatividade do esquema de Bruno 
Munari (2002), como na figura 1, em Anexos.

As ferramentas de Analogias e Clichês e Provérbios serão úteis para gerar uma linha de pensa-
mento, a ferramenta Análise Paramétrica será usada com a intenção de aprimorar através de 
comparações a linha de pensamento iniciada com as ferramentas anteriores. Posteriormente, a 
ferramenta Análise Morfológica, precedida de uma Árvore estruturada, tem o papel de começar 
os esboços que surgirão e também analisar ponto por ponto, descomplicando um todo com-
plexo, para que a novas possibilidades fiquem mais perceptíveis e claras. Por fim, a ferramenta 
Mescrai, será usada para refinar os resultados obtidos, ainda buscando melhorar os resultados e 
inovações.

Resultados: 

O projeto está em fase de desenvolvimento e até o presente momento foi iniciada uma análise de 
dados que irá observar desde similares do produto proposto a desenvolvimento até as influências 
para a criação. Na categoria de similares foi possível notar que os jogos utilizados em terapias 
são jogos de raciocínio, como a Torre de Hanói (figura 2, em Anexos), e que esses jogos não fo-
ram projetados levando em consideração necessidades peculiares de idosos com Alzheimer, mas 
uma necessidade geral de estimulação neural, sem distinção de público-alvo. Na categoria de in-
fluências, a análise buscou referências em mobiliários curvos e produtos de design de superfície 
e superfície objeto, para que as peças do jogo tivessem uma concepção espacial, estruturas além 
do bidimensional. Desta análise é possível obter traços para a fase de criatividade do projeto na 
confecção do sistema e peças do jogo. As influências podem ser vistas na figura 3, em Anexos.

Portanto, o design de jogos atrelado aos conceitos de design de superfície objeto serão os re-
sponsáveis por desenvolver as próximas etapas criativas do projeto, assim desejando resultar em 
um produto final com várias possibilidades de uso. O conceito do projeto se pauta em proporcio-
nar variedade de possibilidades através da simplicidade.

Considerações finais:

O levantamento de informações realizado até o momento, expôs um panorama claro sobre o pú-
blico-alvo e suas reais necessidades em meio a uma doença degenerativa e em como o jogo, um 
produto de design, e a experiência lúdica com seu efeito terapêutico podem auxiliar profissionais 
de saúde e familiares sanando necessidades.
 
O projeto pretende que o jogo seja um veículo que tenha todos os requisitos para trabalhar 
questões como cognição, memória, imaginação, reação comportamental e emocional, interação 
interpessoal, obtendo bem-estar, tanto para o idoso quanto para seus cuidadores e familiares, 
visando além de tudo a qualidade de vida de todos. Interessante é perceber que dentro de uma 
experiência de jogo é possível trabalhar com tantas necessidades de uma só vez. 
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Resumo:  

A partir da leitura de artigos científicos e livros a respeito de Libertação Animal e os benefícios 
do Veganismo no aspecto pessoal e global, esse trabalho tem como função principal, utilizar o 
Design Editorial para auxiliar novos adeptos ao movimento, principalmente em sua fase inicial de 
adaptação. De maneira dinâmica e resumida, expõe informações e provoca discussões a respeito 
de variadas vertentes do assunto com foco na alimentação, contendo inúmeras dicas de como 
montar uma dieta vegetariana estrita saudável. São expostos ainda, quais as principais moti-
vações que levam uma pessoa a escolher esse estilo de vida, e as relaciona com a disseminação 
de uma nova proposta política de relações sociais e ambientais: um modo de vida onde os seres 
não humanos são encarados também como parte da sociedade.

Palavras-chaves:   Veganismo, Vegan, Alimentação, Adaptação, Libertação Animal.

Introdução: 

A grande questão que surge quando relacionamos ética e animais é o fato de que, analisando o 
decorrer da história da humanidade, os animais passaram a ser subordinados aos seres humanos 
desde os primórdios da civilização. No período neolítico - por volta de 8.000 a.C. - os Homo sa-
piens passaram a desenvolver suas primeiras técnicas de agricultura e domesticação de animais 
(DA SILVA, 2016). Mais tarde, ao descobrirem que do atrito entre duas pedras era-se capaz de 
produzir faíscas e gerar o que seria possivelmente a mais destrutiva das armas da época: o fogo, 
deu-se início de fato, ao permanente domínio dos seres humanos sobre os demais animais do 
planeta (DA SILVA, 2016).

As pessoas intituladas vegans, ou veganas (termo abrasileirado), além de seguirem uma dieta 
vegetariana estrita (livre de carne e derivados animais), buscam excluir, na medida do possível 
e do praticável, todas as formas de exploração e de crueldade contra animais, não sendo só na 
alimentação, mas também no vestuário ou qualquer outra finalidade (SEJA VEGANO, 2015, n.p.).
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Objetivos:

Desenvolver um Guia Prático vegano em formato editorial, que seja direcionado principalmente 
aos novos adeptos do movimento na intenção de auxiliar a sanar dúvidas frequentes que surgem 
durante o período de transição.

Metodologia:

Para o desenvolvimento desse trabalho, será aplicado o Método de Desdobramento em 3 Etapas 
(MD3E). Diz-se método aberto devido a não existência de normas fixas e sequenciais, proporcio-
nando ao projetista, seja ele de qualquer área, uma maior liberdade para ordenar as atividades 
que devem ser cumpridas no decorrer do projeto (SANTOS, 2005). 
Após a definição do problema, o método se resume em 3 etapas principais (pré-concepção, con-
cepção e pós-concepção) onde será definido todas as especificações do projeto, desde sua fase 
inicial de concepção até a final.

Considerações finais:

Através de pesquisas em andamento feitas com veganos, já se pode perceber uma falha no mer-
cado editorial quando se fala de livros a respeito do Veganismo, onde faltam materiais com in-
formações completas e de relevância para o público que busca conhecimento nessa plataforma.

É fato que os meios editoriais já provaram ser de grande importância para a nossa realidade at-
ual que, está habituada com diversas fontes de informação. Com um ambiente tão competitivo 
por atenção, nota-se que, ao desenvolver um material impresso, deve-se apostar em função in-

Resultados:

O projeto se encontra em fase de execução. Porém, já é possível esclarecer alguns pontos que 
serão seguidos.

O livro terá como conceito gráfico o Flat Design, que está cada vez mais migrando das plataform-
as digitais para as plataformas offline, como no caso, o design editorial. Essa temática foi escol-
hida devido à busca pelo simples das coisas, transmitindo informações de maneira clara e direta. 
Sendo assim, o livro deverá conter elementos de fácil identificação, com uma proposta minimal-
ista, utilizando cores chapadas, contraste nítido entre os elementos, tipografia com uma boa 
legibilidade e leiturabilidade, e outras características onde a estética privilegie a compreensão do 
conteúdo pelo público alvo variado envolvido.

Segundo alguns dados obtidos na pesquisa de campo, notou-se uma preferência de assuntos 
desejados no livro. Dessa maneira, o projeto contará com aproximadamente 60% de conteúdo 
sobre alimentação e nutrição.

Algumas informações sobre o Veganismo são atualizadas diariamente, por exemplo, uma empre-
sa que hoje se diz vegana, pode não permanecer assim sempre, tendo uma possibilidade grande 
de variáveis. Dessa maneira, para manter o material atualizado da melhor forma possível, será uti-
lizado QR Codes nas páginas necessárias. Assim o leitor poderá a qualquer momento, consultar 
a lista atualizada daquela informação.

Partindo disso, esse trabalho levanta questionamentos relacionados aos maus tratos e à pro-
dução animal e, consequentemente, ao desastre ambiental e social que o mesmo acarreta, pro-
pondo, assim, a criação de um guia prático que dissemine informações mais facilmente para o 
público que decide seguir uma dieta vegetariana estrita e, consequentemente, aderir a um estilo 
de vida vegano sustentável, consciente e respeitando todas as espécies.

formativa certeira. Logo, é de suma importância que o profissional editorial, tenha conhecimento 
e saiba usufruir das ferramentas disponíveis no design editorial, sendo algo totalmente eficaz no 
planejamento de um livro que tem por objetivo cumprir sua função informativa.

Apesar das especulações a respeito da extinção dos livros, estes se mostram firmes no nosso 
cenário atual, mostrando que são capazes de continuarem exercendo seu papel informacional, 
tornando, assim, uma saída lógica como forma de propagar informações aos diferentes públicos 
que se deseja alcançar. Para atraí-los, um bom projeto gráfico com informações transmitidas de 
maneira clara e objetiva é o caminho certo para conquistar leitores.
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DESENVOLVIMENTO DO JOGO DE TABULEIRO
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Resumo:  

O presente trabalho trata do desenvolvimento de um jogo de tabuleiro, criado através do méto-
do de Lobach, trazendo a temática egípcia em um combate de estratégia em turnos, inspirado 
em jogos eletrônicos e na cultura religiosa egípcia.

Palavras-chaves:   Jogo, Tabuleiro, Egito.

Introdução: 

Os jogos estão presentes na vida não só de seres humanos, mas também na vida animal. A raça 
humana, como um ser que tem como seu objetivo desenvolver-se cada dia mais, sempre teve a 
necessidade de jogar, seja para satisfazer um prazer pessoal, ou para treinar suas habilidades. 
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É-nos possível afirmar com segurança que a civilização humana não acrescentou característica essencial 
alguma à ideia geral de jogo. Os animais brincam tal como os homens. Bastará que observemos os cachor-
rinhos para constatar que, em suas alegres evoluções, encontram-se presentes todos os elementos essen-
ciais do jogo humano (HUIZINGA, 2000, p.5).

Os jogos analógicos proporcionam momentos de prazer e satisfação, trazendo também des-
contração e, em muitos casos, a interação em grupo, havendo assim um maior contato humano, 
sendo essa uma das maneiras de praticar-se a convivência com outras pessoas.
 
Este projeto teve como objetivo criar um jogo de tabuleiro, para jovens de ambos os gêneros. 
Trazer os valores do jogo, não apenas para o desenvolvimento de quem joga, mas para a diversão, 
a interação e o envolvimento com o jogo, em uma história envolvente, capturando a atenção dos 
jogadores e levando-os para dentro do jogo em absoluto.

Objetivos:

Desenvolver um jogo de tabuleiro utilizando os conceitos de design de jogos para o público 
jovem adolescente, numa faixa etária de 15 a 38 anos, de ambos os gêneros, com a temática en-
volvendo o Egito antigo.

Metodologia:

Para a criação da proposta apresentada, é utilizado o método de Lobach (2001), que por sua vez, 
consiste em quatro fases, sendo elas:

 Analisar o problema é a primeira etapa deste processo, onde será feita uma coleta de dados para 
ter conhecimento melhor a respeito do projeto que será desenvolvido.
 
A descoberta de um problema constitui o ponto de partida e motivação para o processo de design, que de-
pois se define melhor no seu desenrolar, dependendo do tipo de problema (LOBACH, 2001, p.143). 

Então devido a limitação da interatividade dos jogadores com parte dos jogos de tabuleiro já 
existentes no mercado, e a falta de exploração no tema sugerido no projeto, fez-se necessário o 
desenvolvimento de um projeto que suprisse essas necessidades aparentes.

Gerar alternativas é a segunda etapa do processo, neste passo o designer vai começar a elab-
orar ideias e criar alternativas para a solução do problema, sem nenhuma censura ou restrição, 
deixando que a mente trabalhe completamente livre para criar, baseando-se nas análises da fase 
anterior. 

Os psicólogos explicam o processo criativo dizendo que o desconhecido está presente no homem em di-
versas camadas. Nas camadas superiores ocorrem todas as associações de ideias, sem censura. Somente 
um pequeno número de combinações utilizáveis penetra na consciência e ali sofre um controle que se 
apoia nos critérios estabelecidos. Mesmo que existam fatos considerados incoerentes ou uma complexi-
dade caótica, elas são convertidas a uma ordem simples e compreensível (LOBACH, 2001, p.150). 

Foram, então, geradas quatro alternativas para o desenvolvimento do projeto dentro das neces-
sidades apontadas na análise do problema.

Avaliar as alternativas geradas é a terceira etapa do processo, onde cada uma das ideias geradas 
na etapa de geração de alternativas, tendo agora a possibilidade de poder comparar, avaliada 
e selecionada a que melhor se encaixa para a solução do problema. Lobach (2001) também diz 
que para avaliar um novo produto industrial existem duas variáveis que podem ser convertidas 
em perguntas, sendo elas: “Que importância tem o novo produto para o usuário, para determina-
dos grupos de usuários, para a sociedade?” e “Que importância tem o novo produto para o êxito 
financeiro da empresa?”.

Das alternativas geradas, a que melhor atendeu a necessidade do projeto foi a que teve seu me-
canismo inspirado em jogos eletrônicos de batalha em turno.

Realização da solução é a quarta e última etapa deste processo, que por sua vez é a material-
ização da alternativa selecionada, sem necessariamente ser apenas uma alternativa, mas po-
dendo ser também uma combinação dos pontos fortes de mais de uma alternativa gerada na 
segunda fase do processo. Tendo como resultado um projeto bem desenvolvido e com menos 
probabilidades de falhas.

O protótipo foi desenvolvido com madeira mdf e as artes impressas em papel adesivo, bem como 
o tabuleiro. E ao ser colocado em teste, o jogo se mostrou funcionando da forma esperada, e 
prendendo a atenção dos jogadores.

Resultados:

Por fim, o resultado foi um jogo que embora simples, é envolvente e traz à quem estiver 
jogando, a emoção de poder traçar sua estratégia para chegar ao seu objetivo, coorde-
nando exércitos e encarnando o poder de deuses.

Os jogadores devem organizar o tabuleiro com os módulos da forma que achar melhor, 
apensa seguindo as regras descritas no manual. Durante a partida, os jogadores podem 
trazer ao campo unidades para a batalha e assim criar estratégias para cumprir o objeti-
vo do jogo que é derrotar o deus inimigo.
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Resumo:  

Todos os anos, profissionais especializados no estudo de tendência da Pantone, estabelecem 
através de pesquisas qual matiz será mais influente naquela época denominando-a de a cor do 
ano. Essa pesquisa disserta sobre o estudo de tendência e aplicação da cor na criação das ilus-
trações de um fanbook, baseado no mangá e animação Card Captors Sakura.

Palavras-chaves:   design, cor, tendência, fanbook, Card Captors Sakura.

Introdução: 

Quando a cor é utilizada para complementar um desenho, consegue criar um maior valor empa-
tico, podendo elevar sua qualidade. Dessa forma pode-se comparar as cores em uma ilustração, 
como a trilha sonora de um filme, consegue assistir ao filme, mas quando é acompanhado do 
som, a emoção transmitida, é mais elevada (BORGES apud MAIOLO, 2015).

As cores formam diversas combinações quando são aplicadas em um ambiente, ou até mesmo 
em um produto, e nele vai despertar o desejo para o público em que foi designado. As combi-
nações erradas desses matizes podem causar um efeito negativo e repulsão pelos indivíduos 
(BIASO, 2015).

Em uma ilustração, ao acrescentar cores, é direcionado uma nova visão sobre aquele trabalho, 
onde a percepção sobre o conceito ou mesmo o sentimento que irá ser transmitido pelo projeto 
possui uma maior compreensão. Através desse apelo perceptivo, pode-se buscar inspirações em 
outros lugares, um deles é o estudo de tendência, em que se observam aspectos mais comuns 
no cotidiano da população ou através de relatórios estabelecidos por especialistas. A cor do ano 
mostra uma afinidade que o público tem em relação a determinados matizes, não apenas visual-
mente, mas também sentimental.

Objetivos:

Desenvolver um fanbook não oficial em formato digital e sem fins lucrativos, sobre o mangá e an-
imação Card Captors Sakura em comemoração do aniversário de 20 anos da série, utilizando as 
cores do ano como uma ferramenta para a elaboração da paleta de cores desse projeto editorial.

Metodologia:

Desenvolver um fanbook não oficial em formato digital e sem fins lucrativos, sobre o mangá e an-
imação Card Captors Sakura em comemoração do aniversário de 20 anos da série, utilizando as 
cores do ano como uma ferramenta para a elaboração da paleta de cores desse projeto editorial. 
A pesquisa se trata de um projeto experimental, que faz uma revisão de literatura para criar bas-
es teóricas para o desenvolvimento de um projeto prático. Separados em módulos para melhor 
compreensão do projeto em seu desenvolvimento.

O fanbook, assim como um livro, é um projeto editorial, onde se estabelece elementos como di-
agramação, tipográfica e elementos visuais abordados em um estudo de design gráfico e design 
editorial, visando a inserção no meio digital.

A trajetória da história do mangá e como ele é disponibilizado para o mundo nos dias atuais, em 
seu formato editorial é um item que compõem a pesquisa e direciona até os autores da obra e o 
conhecimento sobre Card Captors Sakura. A partir disso, é direcionado ao foco do estudo sobre 
cores e tendência.

Os matizes são apresentados seus aspectos em relação físicas e químicas sobre o espectro da 
luz, a diferença entre cor-luz e cor-pigmento e como são administradas. As características da cor 
e como pode-se manipula-las para obter diferentes resultados.

O estudo sobre tendência e como é a dinâmica dos profissionais que trabalham nessa área. Os 
resultados dessas pesquisas trazem resultados como a cor do ano que é estabelecida pela Pan-
tone, e elementos de design gerenciados pelo banco de dados da Shutterstock.

Inicia-se uma análise com produtos similares ao que foi proposto no projeto, avaliando suas 
características, fornecendo informações que possam ser utilizadas na preparação do pré-proje-
to. No memorial descritivo, é analisado outros requisitos importantes como o mercado e novas 
ideias que podem acrescentar um diferencial no produto, e assim, dar início a fase de esboço e 
alternativas para o produto final.

Ao final do conteúdo, é montado o pré-projeto onde os esboços e alternativas, através da metod-
ologia proposta por Bernand Lobach (2001) sobre as etapas de um projeto de design, escolhen-
do qual a melhor solução a ser aplicada ao projeto, e o porquê de tais elementos foram usados.

Resultados:

Em dezembro de 2016 será apresentado o fanbook em formato digital, que será divulgado através 
de mídias digitais, tendo prioridade em alcançar o público que acompanhava a série em sua in-
fância ou que teve contato com a mesma ao longo de sua vida e goste de ilustrações.

Considerações finais:

Elementos gráficos quando usados em uma composição de maneira correta, podem harmonizar 
e satisfazer a necessidade do público para qual está destinado o produto final e com ajuda do 
estudo de tendência, pode-se utilizar novos atributos que compõem o cotidiano desse público. 
Com a cor do ano, e outras cores que possam complementar a paleta de cores que descreverá as 
emoções que foram descritas no conceito de cada ilustração, e no seu conjunto, terá o fanbook. 
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Resumo:  

Desenvolvimento de um projeto editorial de livros pop-ups, voltados ao público infantil com 
tema de Cantigas Populares de Roda. A utilização do método de Löbach permitiu o direciona-
mento do projeto, de forma a otimizar o tempo de produção das etapas e seguir um direciona-
mento criativo.

Palavras-chaves:   Projeto Editorial, Livros Pop-up, Cantigas Populares de Roda.

Introdução: 

Estando em um mundo cada vez mais digital, é comum a leitura no cotidiano das pessoas, mes-
mo que de breves textos (como mensagens no celular, entre outros). Direcionando esta visão às 
crianças, a leitura tem se tornado menos presente entre as mesmas, por existirem várias outras 
fontes de distração no dia-a-dia.

Na grade escolar, os alunos iniciam a alfabetização já no primeiro ano escolar, sendo introduzidos 
ao aprendizado de forma branda e de maneira a facilitar o entendimento. Como exemplo, existem 
as cantigas utilizadas pelos educadores, que ajudam as crianças a compreenderem, através de 
elementos visuais e expressões, as palavras e os gestos indicados nas letras. A música é um dos 
melhores meios de socialização e expressão do indivíduo (REY, 1993 apud RIBEIRO e EUZEBIO, 
2013).

O folclore, fonte de inúmeras lendas e histórias abordadas ao longo do tempo, é de riqueza ines-
timável à cultura do país, pois transmite através das gerações, os mitos acerca de determinadas 
regiões, auxiliando na construção das histórias do lugar. As estórias são contadas por pessoas 
e transmitidas oralmente, abordando fatos reais e históricos com acontecimentos frutos de fan-
tasia, costumam explicar acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais (SUA PESQUISA, 2015).

O desenvolvimento de um projeto gráfico editorial que contenha as cantigas populares de roda 
e, ao mesmo tempo, haja a interação com o usuário, tende a transformar a experiência de leitura 
em algo único e instigador.

Objetivos:

Desenvolvimento de um conjunto de livros com tema de cantigas populares de roda, utilizando 
conceitos de Design Editorial voltado ao público infantil, em que a temática principal seja Canti-
gas Populares de Roda.

Metodologia:

A utilização do método de Löbach (2001) se fez presente na construção do trabalho, pois além 
de sua metodologia ser uma das mais completas já estudadas, há a facilidade na compreensão 
como um todo dos conceitos de design aplicados na construção final do trabalho.

Sendo assim, iniciou-se com a análise do problema, sendo esta a Fase de Preparação. Nesta eta-
pa, as análises do problema foram colocadas a estudo, resultando na clarificação do mesmo, bem 
como por meio da definição dos objetivos encontrou-se os requisitos projetuais.

Nesta análise, as necessidades do projeto foram colocadas em questão e através da coleta de 
informações, que corresponderam às pesquisas realizadas, algumas indagações foram coloca-
das em análise, como as necessidades do produto diante do público-alvo, a classe social à qual 
este produto deve atingir, a relação do mesmo com o meio ambiente, análise de mercado e das 
funções, assim como a análise do ciclo de vida.

Já na Fase de Geração, as alternativas do projeto foram postas à análise e os problemas encon-
trados durante os processos foram resolvidos de maneira a acrescentar resultados ao projeto 
como um todo, encontrando assim, alternativas viáveis para a próxima etapa, a Fase de Aval-
iação, que consiste na análise crítica construtiva do que foi realizado.

Por fim, na Fase de Realização, a solução foi o requisito principal do projeto, aplicado aos estudos 
realizados até então, finalizando assim as quatro etapas do método de Löbach (LÖBACH, 2001).

Resultados:

Os livros pop-ups possuem a capacidade de interagir com o leitor e propiciam vida à imaginação 
através das dobraduras de papel que saltam das páginas, atraindo a atenção e auxiliando na ma-
neira como se entende a história escrita. A construção de um projeto editorial com base em es-
tudos possibilitou a construção de um livro infantil estruturado e dentro do proposto, atingindo 
assim o resultado almejedo.

Considerações finais:

A educação infantil vai além de espaços escolares e deve ser, acima de tudo, realizada em con-
junto com a família. Neste aspecto, os livros auxiliam na busca por informações e interação, além 
de serem excelentes fontes de lazer. As cantigas de roda, por sua vez, buscam no imaginário in-
fantil situações e transformam a simples experiência de leitura em algo único, e em conjunto com 
a apresentação em forma de livro pop-up, conotam à experiência aprendizado e conhecimento.
Através deste estudo, foi possível compreender diversos pensamentos de autores que con-
tribuíram significativamente na conclusão deste projeto, bem como o estudo de áreas do design 
editorial, guiando e auxiliando parâmetros gráficos a serem seguidos, somando ao desenvolvi-
mento e contribuindo, assim, na elaboração do projeto proposto.
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Resumo:  

O slow fashion é um movimento atual que surgiu como antítese da produção massificada do fast 
fashion, indicando mudanças no planejamento de coleção e com o intuito de produzir produtos 
de Moda de maneira mais sustentável e ética, com os seus consumidores, funcionários e com o 
meio ambiente, desacelerando o consumo. O presente projeto abordará o conceito desse “pro-
cesso de moda lento”, caminhos de processos artesanais, valorizando a qualidade das peças e 
processo criativo estimulando um afeto com o designer x produto x público alvo. 

Palavras-chaves: Slow Fashion, desenvolvimento de coleção, processo artesanal, sustentabilidade.

Introdução: 

Há alguns anos surgiu um movimento que caminha em sentido oposto à aceleração da rotina, à 
descartabilidade dos produtos e a insustentabilidade. É o Slow Movement (do inglês, movimento 
lento), que preza pela sustentabilidade, pelo bem estar e seus seguidores têm uma característica 
em comum: a vontade de levar a vida em um ritmo mais tranquilo e consciente.
          Uma das principais e mais conhecidas manifestações do Slow Movement se deu no mun-
do da moda: o Slow Fashion, criado por Kate Fletcher (2011), do Centro de Moda Sustentável, 
este vai à contramão do conhecido Fast Fashion, conceito de grandes marcas varejistas, onde 
coleções são lançadas constantemente a preços baixos, com consumidores estimulados a com-
prar sempre, impulsivamente e, muitas vezes, mais do que precisam. Esse consumo exagerado 
tem seu preço: é refletido em condições de trabalho às vezes desumanas e na exploração exces-
siva de recursos naturais. 
             Este estudo resgata a produção artesanal, como forma de preocupação com o produto 
valorizando técnicas e criação, impulsionar a fazer tudo no seu tempo para garantir a qualidade 
da produção, valorizando uma peça e contemplando sua conexão com o meio ambiente.

Objetivos:

O planejamento, desenvolvimento e confecção de uma coleção de moda, pesquisa de moda e 
de inspiração, mix de produtos, mercado, segmentação e portfolio final de produtos utilizando 
melhorias de processo criativo de moda para criar uma roupa com a significação do slow fashion. 

Objetivos específicos:

Desenvolver técnicas de poéticas têxteis manuais (maquetes têxteis) como inspirações referen-
ciais e trabalhar a prática com materiais duráveis.  

Metodologia:

O projeto foi desenvolvido como forma de aproximar os futuros designers de moda diretamente 
em sua área e para isso criou- se uma possível marca, planos e estratégias de marketing.
          O público alvo escolhido caracteriza-se por Sense Girls, apontado pelo livro Consumo Au-
toral (Morace, 2009), são mulheres de 25 a 35 anos, tem senso estético apurado, possuem uma 
bagagem de informações e conhecimento adquirido de vivencias e experiências, apreciadora 
dos produtos refinados não só esteticamente, defendem a harmonia entre natureza e tecnologia.
                      O projeto enfatizou o trabalho manual aplicado nas peças, todo o cuidado da al-
faiataria dos casacos e calças, dos brocados, das flores e pétalas produzidas e aplicadas uma por 
uma no vestido principal, fazendo com que os produtos estejam acima das tendências mercado-
lógicas.

Resultados:

          As técnicas artesanais e manuais na confecção das aplicações prezaram por cuidado du-
rante todo o processo: a preparação das pétalas de organza e elaboração das rosas, o acabamen-
to desfiado nas linhas orgânicas sobrepostas na calça e no macacão e a execução da colocação 
das pedrarias com o fim de enriquecimento das peças alcançaram os objetivos com êxito.

 

Fonte: O autor (2016).

Fonte: O autor (2016).

Figura 2- Aplicação das rosas e pétalas no vestido.

Figura 1- Preparação das pétalas e elaboração das rosas de 
organza.
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Figura 3- Processo de acabamento desfiado da linha orgânica 
do macacão.

Fonte: O autor (2016).

Figura 4 - Modelo veste peça finalizada.

Fonte: O autor (2016).

Fonte: O autor (2016).

Figura 5- Modelo veste a peça finalizada

Da mesma forma, o projeto aproximou os alunos do mercado da Moda e suas influências, de to-
dos os processos iniciais e finais, da resolução das problemáticas que surgem e a concretização 
do mesmo. 
        As peças confeccionadas estão sendo comercializadas em uma loja de segmento casual 
boho chic.

Considerações finais

       Este projeto propôs expor o conceito slow, de maneia a resgatar o trabalho manual e prazer 
em exercer a atividade, também indicando, que fazer uma moda mais lenta, seja possível não 
sobreviver das tendências que mudam a cada estação, prolongando assim, a vida útil das peças, 
transformando-as em produtos atemporais, visto que a construção da moda é ardilosa, exigindo 
muito esforço, dedicação e amor envolvido porque somente assim obterá um trabalho excep-
cional e de qualidade.
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Resumo:  

 O presente trabalho teve como objetivo converter em uma coleção feminina de moda festa 
a pesquisa da obra do artista pré-rafaelita John William Waterhouse, aplicando conceitos de 
criação e desenvolvimento metodológicos. 
A Trajano deseja introduzir ao mercado um formato diferenciado de confecção, peças sob medi-
da e por encomenda, seguindo como ponto de partida uma coleção sazonal que será apresenta-
da ao público através de plataformas como desfiles, campanhas de marketing e catálogos.
Buscando atender um público ciente de suas responsabilidades sociais e ambientais, a marca 
propõe uma abordagem conhecida como slow fashion, onde os processos de desenvolvimento 
seguem métodos artesanais e eco sustentáveis. O projeto visa atender às necessidades e anseios 
de seu público-alvo afim de preencher, portanto um oportunidade de mercado dentro do seg-
mento de moda feminina e moda festa. 

PALAVRAS-CHAVE: Moda Festa, John William Waterhouse, Trajano, Slow Fashion

Introdução: 

Tendo em vista a grande dificuldade das mulheres de encontrar peças que possuam um caimento 
perfeito a Trajano encontrou a oportunidade de agradar esse público através da indumentária 
feita sob medida.



40 41

A marca será especializada em moda de ocasião, tendo vestidos como peça central de suas 
coleções, tais peças transitarão entre o casual, coquetel e gala.
 Dedicada a uma mulher que possui um estilo de vida hedonista, no qual o belo se sobressai. Seu 
estado de espírito se reflete em suas decisões, interpretando seu universo e suas experiências 
como fatores construtores de caráter e personalidade (MORACE, 2012). 
 A coleção que inaugura a marca é intitulada “WATERHOUSE” e se inspira na obra do artis-
ta pré-rafaelita John William Waterhouse (1849-1917) especificamente em seu retrato da figura 
feminina. Segundo Dorment (2009), o artista retratava personagens femininos imponentes do 
cenário lírico e mitológico como Circe, Cleópatra e Ofélia eram temas recorrentes em suas obras. 
Enaltecendo a representatividade feminina através dos tempos por meio da valorização de sua 
beleza característica.

Objetivos:

O projeto visa pesquisar a obra de Waterhouse, suas inspirações e técnica, principalmente a fig-
ura feminina frequentemente retratada.
Estudar essa linguagem estética e traduzi-la em uma coleção de vestidos de festa feitos sob 
medida com cuidado artesanal e técnicas de costura e acabamento manual, encaixando-se no 
conceito de slow fashion. Segundo Fletcher (2011) “o slow não é um conceito que vai e vem. Na 
moda, é um movimento sustentável, uma alternativa à produção em massa”. Honoré (2004) diz 
que a “abordagem lenta” intervém como um processo revolucionário no mundo contemporâneo, 
pois incentiva a tomada de tempo para garantir uma produção de qualidade, para dar valor ao 
produto e contemplar a conexão com o meio ambiente. A marca propõe-se a introduzir métodos 
de produção compatíveis com o slow fashion afim de garantir a qualidade do produto e elevar 
seu status, em escala reduzida.

Metodologia:

O projeto foi desenvolvido seguindo a metodologia de Treptow (2007) e no decorrer de dois 
semestres, nas disciplinas de Projeto de Moda (TCC) I e II. O objetivo é produzir uma coleção 
de vinte propostas (looks), sendo que três destas serão confeccionadas e apresentadas à uma 
banca final e posteriormente apresentadas ao público na forma de desfile de moda de passarela. 
(TREPTOW 2007).

O desenvolvimento da coleção em si se iniciou com a pesquisa e realização de painéis de públi-
co-alvo onde foi definido o público ao qual a marca irá se direcionar, então foram desenvolvidos 
os seguintes painéis e textos explicativos para cada um: painel semântico (inspiração), cartela 
de cores, painel de tendências. Após esta etapa, foi feita uma seleção chamada de “Geração de 
Alternativas” onde uma série de croquis é desenvolvida afim de obter looks que traduzam os 
elementos de estilo presentes no Painel Semântico.

Em seguida, vinte looks são definidos e coloridos seguindo a cartela de cores pré-definida à 
partir do painel semântico, por fim, a coleção é apresentada na forma de um Plano Geral onde 
as propostas são organizadas de acordo com a cartela de cores e elementos de estilo. Todo esse 
projeto é analisado por uma pré-banca ao final do semestre.

A segunda fase do projeto se dá no segundo semestre acadêmico onde se desenvolve a parte 
textual em moldes de monografia em relação ao Projeto de Moda, introduzindo itens como Intro-
dução, Objetivos, Justificativa, Inspiração, Plano de negócios.
A segunda fase do projeto se concretiza através da confecção e apresentação de três looks da 
coleção e do projeto como um todo e da análise e julgamento da banca de professores. Posteri-
ormente será realizado um desfile para a apresentação das propostas em formato de passarela, 
usando artifícios característicos de produção de moda, cabelo e maquiagem.

Resultados:

Durante a análise da obra do artista John William Waterhouse, percebeu-se uma repetição em 

seus temas de inspiração como os cenários mitológicos, sempre retratando a figura feminina tal 
qual como personagem de mitos gregos, lendas e do universo literário clássico. Foram eleitas 
como obras principais para o desenvolvimento do painel semântico as obras “Circe offering the 
cup to Ulysses”, “Flora and the Zenphrys”, “The soul of the rose” e “The Lady of Shalott”, con-
sideradas pois melhor resumem a obra do artista dentro de sua temática e sua ambientação e 
possuem influência considerável como fonte de inspiração. 

A coleção resultou em um plano geral composto de vinte looks onde se percebem elementos 
de estilo presentes na obra de Waterhouse como vestes de um ombro só, volumes discretos, 
vestidos longos, tecidos leves e maleáveis sem brilho ou com brilho pouco perceptível, o cenário 
melancólico como jardins, florestas, lagos e oceano, fundamentais na escolha da cartela de cores 
da coleção. 

A confecção das propostas será realizada através de mão-de-obra manual especializada, a costu-
ra será feita seguindo métodos da alta-costura como a “costura francesa” e “costura enviesada”, 
práticas que garantem o máximo acabamento, durabilidade e qualidade das peças. Um dos looks 
possui uma barrado em seda pintado à mão por uma artesã especializada em pintura manual e 
todos os vestidos possuirão bordados feitos à mão.

Tais práticas de confecção só são possíveis dentro de produtos feitos sob medida e sob en-
comenda, devido ao tempo e exclusividade das técnicas aplicadas. Sendo assim, a coleção apre-
senta vertentes compatíveis com o slow fashion no sentido de que os produtos são feitos em 
ordem limitada, valorizando a mão-de-obra artesanal local e a busca constante por materiais de 
custo-benefício reais. Fugindo de exageros característicos da indústria de moda festa e da mas-
sificação ou banalização do produto, agregando assim valor, status e exclusividade às propostas.

Considerações Finais:

O trabalho conclui-se com uma coleção feminina de moda festa que busca introduzir ao mercado 
valores éticos e morais de desenvolvimento, confecção e produção onde a mão-de-obra é valor-
izada e cada produto possui atenção especial aos detalhes. Buscando por inspiração no universo 
artístico, tendo como foco o artista John William Waterhouse percebe-se uma profunda preocu-
pação com a pesquisa e análise do tema, apresentando como resultado uma coleção romântica, 
desejável e ao mesmo tempo cerebral. Na tentativa de atingir seu público-alvo, a Trajano se aten-
ta a oferecer produtos de alta qualidade e também uma narrativa artística detalhada.
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Resumo: 

O indivíduo contemporâneo externa o seu próprio conceito de moda através  dos seus gostos 
pessoais e das suas experiências de vida. A moda já não possui regras definitivas, sendo muitas 
vezes influenciada por estilos provenientes das ruas. São muitas as culturas que saíram do un-
derground para eclodir no centro das tendências internacionais, como é o exemplo do punk, do 
rock e do perv, sendo a última  caracterizada pelo estilo inspirado nas práticas sexuais fetichistas. 
Deste modo, o presente trabalho tem por objetivo a elaboração da marca de slow fashion alter-
nativa Sessenta e Nove, destinada aos homens que carecem de produtos extremamente concei-
tuais e diferenciados. A coleção X é a primeira da marca e apresentara produtos inspirados na 
obra e na vida do artista nova-iorquino Robert Mapplethorpe,  que  fez história durante as déca-
das de 70 e 80. Sendo assim, o estudo do fetichismo e de outras subculturas como vestimentas 
de moda e a proposta de quebrar estereótipos típicos masculinos se tornam pilares fundamen-
tais dentro desse universo curioso e incomum apresentado pela marca.

Palavras-chave: fetiche, moda, Robert Mapplethorpe.

Introdução:

O ser humano valoriza-se “[...] pela diferenciação dos demais através da aparência, o que pode-
mos traduzir em individualização” (TREPTOW, 2013, p.21). Dentro desse conceito, pode-se con-
cluir que as influências sociais do meio em que se vive estabelecem parâmetros definitivos no 
modo como as pessoas se vestem (TREPTOW, 2013).
O uso de subculturas urbanas como inspiração para o desenvolvimento de coleções de moda já 
se tornou algo massificado e recorrente – é o chamado efeito bubble-up.
Dentre tantos estilos urbanos, encontram-se os pervs. Oriundos na década de 1980, diretamente 
dos estilos punk e gótico, os pervs possuíam igual interesse pelo fetichismo e influenciaram out-
ras tribos de estilos posteriores e a moda em geral (STEELE, 1996).
Apesar de se utilizarem de elementos fetichistas no vestuário, “os pervs geralmente não  eram  
fetichistas  ‘reais’,  apesar  de  se  vestirem  com  materiais  fetichistas    como borracha e adotar-
em itens como o espartilho e sapatos bizarros” (STEELE, 1996, pp.61- 62).
Este trabalho tem por objetivo a elaboração de uma marca e de uma coleção de moda inspirada 
na obra e na vida do renomado fotógrafo nova-iorquino Robert Mapplethorpe. Deste modo surge 
a Sessenta e Nove, uma marca de roupas extremamente alternativas para homens que se iden-
tificam com os estilos perv, punk, rocker, entre outros, e que desconstroem o convencional e as 
silhuetas utilizando elementos próprios da moda underground de maneira revisitada.

Objetivos:

O objetivo central deste projeto é criar e desenvolver uma marca de moda embasada nos con-
ceitos de individualização, bubble-up e slow fashion, com a finalidade de acolher o público mas-
culino brasileiro que carece de roupas de estilos extremamente alternativos e que externem os 
seus preceitos socioculturais.
Para essa finalidade, a coleção desenvolvida se cerca da obra do artista nova- iorquino Robert 
Mapplethorpe, de modo a atender os homens que se identificam com estilos urbanos mais espe-
cíficos e ao mercado de roupas alternativas.

Metodologia:

O projeto foi desenvolvido a partir de pesquisa do tema, definição do público-alvo, desenvolvi-

mento de painéis de estilo de vida e semântico, elaboração de cartelas de aviamentos e cores e 
criação e ilustração de croquis de moda.
Durante dois semestres acadêmicos, cada etapa foi elaborada em diversas disciplinas ofertadas 
pela Instituição, paralelamente organizadas e orientadas nas disciplinas Projeto de Moda I e II, no 
quarto e quinto semestre, respectivamente.
Cumpridas as etapas, o resultado obtido foi a criação da marca Sessenta e Nova e da sua primei-
ra coleção de moda, X, que é inspirada na obra e na vida do fotógrafo Robert Mapplethorpe e 
possui referências do fetichismo sexual e de outras subculturas urbanas.
A segunda fase do projeto se concretizará através da confecção de três propostas de looks e do 
desfile que ocorrerá após a apresentação final para a banca.

Resultados:

Os resultados obtidos são inúmeros, e transitam entre a teoria e a prática. Foram pesquisados 
conceitos de corpo e moda, especialmente a relação existente entre   fetiche e vestimenta de 
moda. A criação da primeira coleção da marca Sessenta e Nove, X, se deu por meio de pesquisas 
em imagens e, sobretudo, em livros. Os resultados  alcançados foram 20 looks de moda alterna-
tiva masculina.

Considerações finais:

O processo de elaboração de uma coleção de moda inspirada na obra e na vida do artista Robert 
Mapplethorpe e em subculturas urbanas gerou produtos conceituados e diferenciados, para um 
público que se valoriza a arte e a cultura e que sente a necessidade de fazer críticas políticas e 
socioculturais.
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Resumo:

Este projeto visa atender um público distinto por suas necessidades de peças do vestuário que 
valorize sua anatomia e estatura.
Trazer conhecimento da variedade de biótipos e numerações reais para a modelagem de peças 
do vestuário com informação e pesquisa, que possa auxiliar na formação de uma tabela real e 
adequada ao corpo feminino.
Diversificar as opções em produtos de moda, tendo em vista a qualidade, conforto, beleza e in-
formação têxtil.

Palavras-chaves:   corpo, medidas, moda, miscigenação; diferencial.

Introdução

Seu corpo; sua moda, seguindo esse pensamento  nos deparamos com uma realidade tipica-
mente brasileira, dentro de nossa miscigenação étnica não existe um padrão corporal em que 
possa ser aplicada tabelas ou normas adequadas a todas as mulheres. Neste contexto algumas 
mulheres ficam em desvantagem no momento da escolha na hora da compra.
No Brasil é oferecido pela ABNT (Associação Brasileira de Normas e Tabelas) para cada tipo de 
roupa uma tabela referencial, mas tais normas são voluntarias, muitas empresas dentro do seu 
nicho de mercado fazem alterações tendo sua própria pesquisa de medidas. Gerando assim uma 
grande diferença entre produtos com uma mesma numeração.

Objetivos:

Identificar a real necessidade do cliente dando a ele opções reais para seu tipo físico, vestir com 
qualidade e beleza. Satisfazer as necessidades especificas para mulheres; com uma modelagem 
nova e mais realista desenvolvida através de pesquisa voltada para um público com diferenças 
corpóreas especificas, uma peça com um comprimento mais favorável, seja em uma calça ou a 
manga de um casaco, será um diferencial para sua satisfação; uma das maiores características da 
marca.  Construir um relacionamento forte entre cliente e marca, através de um produto que foi 
analisado  e estudado para ele.

Metodologia:

Não havendo uma tabela de medidas femininas aprovada pela ABNT, nosso  processo de pesqui-
sa classificou e catalogou 200 clientes com as mesmas dificuldades, gerando assim uma tabela 
real para o público alvo. Pensando nessas diferenças criamos tabelas diferentes de medidas , que 
favoreçam três gerações avó, mãe e filha. Modelagem diferenciada com dois tipos de tabela, ex-
emplos casaco 40 com manga 44, calça 42 com comprimento 7 centímetros maior que a atual.
Ao analisar a peça o cliente opta por comprimento adequado a sua estatura e numeração. Entre 
as marcas Ellus, Lança Perfume, Wee, Mandi e Cantão encontramos visivelmente esta diferença.

Ao utilizar dois tipos de tabelas femininas, podemos  proporcionar as clientes  roupas com di-
mensões que são, de fato, feitas para as consumidoras brasileiras. 

Resultados:

A necessidade e satisfação do cliente foram alcançados, peças com informação de moda, beleza, 
pesquisa e diferencial na modelagem foi totalmente atingida.
Clientes reais com medidas reais, diferenças respeitadas sem perda de qualidade, informação e 
beleza. 

Considerações finais:

O processo de pesquisa  foi de suma importância, agregando qualidade e diferencial a marca, 
conquistando o cliente e sua fidelidade.
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Resumo:

O presente trabalho teve como objetivo converter em uma coleção de Moda a pesquisa das 
capulanas de Moçambique, que trazem a cultura e a historia desse povo,  aplicando conceitos de 
criação e desenvolvimento metodológicos. Destinada ao publico feminino de 25 á  35 anos que 
se identifica com a cultura africana, uma mulher divertida e que projeta a sua vida em suas raízes 
e sonhos, portanto  o projeto visa às suas necessidades e anseios, preenchendo, também , um 
segmento oportuno de mercado.

Palavras-chaves:  Capulana, essência,  raízes, africana. 

Introdução:

A coleção foi inspirada nas capulanas de Moçambique, sendo um tecido histórico, que conta 
a origem desse povo; a Capulana representa hoje a veste africana, mas é herança das relações 
comerciais que se estabeleceram com os povos asiáticos e árabes, posteriormente a chegada 
dos europeus.  Entretanto, entre a cultura Swahili falante, que habita regiões da África Oriental, 
conta-se que foi a partir do século XIX que a população começou a vestir a Capulana.
Além de se tornarem a base da vestimenta tradicional dessas regiões, Silva (2008, p.10) afirma 
que “Os tecidos mostram também o processo de mudança nas sociedades africanas, atuan-
do como vigorosos documentos do impacto do contato cultural, revelando atitudes de grupos 
frente à mudança.” No período do comércio colonial, era comum a troca de produtos por artigos 
de necessidade da população. Esses produtos foram incorporados pelas populações e traduzi-
dos para cultura local. Conforme Torcato (2010, p.22), 

“(...) quando as mulheres começaram a comprar lenços (sualí diz-se leso) de tecido de algodão 
estampado e colorido, trazido pelos mercadores portugueses do Oriente para Mombaça. Em vez 
de comprar um a um, mandavam cortar seis quadrados de uma vez, dividiam este pano ao meio 
e coziam o lado mais comprido, fazendo uma ‘capulana’ de 3X2 lenços.” 

Através das capulanas, um tecido histórico, que esta sempre presente no cotidiano desse povo, 
como mencionado como brasileiros  carregamos a historias, e temos essa cultura africana nos 
nossos DNA, essa coleção vai mostrar que até mesmo nos detalhes podemos carregar a nossa 
identidade genética.

Objetivos:

Nosso projeto visa atrair o publico feminino, que se  identifica com o segmento étnico, de forma 
casual.

Metodologia:

O projeto foi desenvolvido a partir de pesquisa do tema, definição do público alvo, desenvolvi-
mento de painéis semântico e de estilo de vida, elaboração de cartelas de cores e aviamentos, 
criação e ilustração de croquis de moda.
Durante dois semestres acadêmicos, cada etapa foi elaborada em diversas disciplinas ofertadas 
pela Instituição, paralelamente organizadas e orientadas nas disciplinas Projeto de Moda I e II, no 

quarto e quinto semestre, respectivamente.
Cumpridas as etapas, o resultado foi a elaboração de vinte looks inspirados nas capulanas de 
Moçambique que relata o cotidiano de povo e como esse tecido faz parte da cultura dessa pop-
ulação.
A segunda fase do projeto se concretizará através da confecção de três propostas de looks e 
do desfile que ocorrerá em dezembro, na finalização do curso, sendo apresentada as coleções 
confeccionadas.

Resultados:

O plano geral da coleção (figura 1) segue a temática da capulanas, com sua história e significados 
da vida até a morte. 

Figura 1: Plano geral de confecção

Considerações finais:

Esse projeto expressa a essência desse povo em cada um de nós, pois cada brasileiro carrega 
uma raiz africana em sua vida, também somos um povo que ao longo da história precisou lutar 
por cada conquista que temos hoje, carregamos as marcas e vitorias de um povo que se esforça 
para vencer, o objetivo desse projeto é de exaltar a nossa essência e conquistas. 
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Resumo:

O presente trabalho utilizou-se de um estudo realizado empiricamente no que diz respeito à 
forma e a função de uma mesinha de centro, avaliando seus pontos fortes e fracos para obter 
novas ideias de melhorias que de fato possam vir a beneficiar a produção e a maneira na qual as 
pessoas interagem com a mesa. Analisando as principais características, o tipo de material em-
pregado em sua fabricação, realizando a medição, gerando novas ideias e utilizando as ferramen-
tas certas, podemos modificar todo o projeto inúmeras vezes, e ao atingir o resultado esperado, 
podemos inclusive criar um protótipo em escala reduzida.

Palavras-chave: Mesa de centro, Prototipagem, Reprojeto

Introdução:

Além de mudar completamente o ambiente, a decoração pode nos transmitir sensações diver-
sas, que na maioria das vezes, são de maior impacto em função das cores, posição e escolha da 
mobília. De fato, os móveis são itens fundamentais para a personalização de um ambiente, con-
tribuindo com todos os cômodos da casa - a sala é um cômodo que merece atenção especial, 
pois é o espaço de apresentação da residência (JUSTO, 2011).

Objetivo:

O presente trabalho refere-se à realização de um novo design de um móvel já existente, no caso 
uma mesa de centro. O objeto em questão possuía alguns aspectos negativos que dificultavam 
sua uso, por isso iniciamos um projeto de pesquisa e desevovimento a fim de melhorar esses 
aspectos.

O projeto contou com todas as fases que serão descritas a seguir:

•	 Pesquisa	de	similares	e	o	desenvolvimento	de	croquis	para	um	novo	design;
•	 Desenho	técnico;
•	 Modelagem	digital;
•	 Prototipagem	da	peça	em	escala	reduzida

Metodologia:

 Baseado nas metodologias de Löbach e Baxter, foi gerada a estrutura deste projeto, 
contando com a fase informacional e a conceitual, buscando entender o consumidor, suas neces-
sidades e desejos e desenvolver um novo móvel mais prático e funcional.
 O projeto em questão teve o seu desenvolvimento realizado paralelamente à disciplina de 
Modelos e Protótipos Digitais II, que deu subsídios para a Modelagem 3D utilizando o software 
SolidWorks®.
 O reprojeto da mesa de centro iniciou-se com a medição do objeto em questão, utilizando 
a trena como ferramenta, para ter a proporção real como base para futuras alterações. Em segui-
da, o objeto original foi analisado, listando os pontos positivos e negativos, a fim de encontrar 
uma opção mais adequada aos requisitos. Em seguida, iniciou-se a fase de geração de ideias, 
realizando esboços e alterações necessárias, essas ideias foram refinadas até a escolha da alter-
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nativa ideal.
 Desse ponto em diante, foram utilizados softwares digitais para o modelamento da al-
ternativa escolhida. A nova configuração e suas medidas foram definidas e iniciou-se o modela-
mento 3D utilizando o software SolidWorks®. Depois de finalizada esta etapa, dentro do mesmo 
software podemos extrair o desenho técnico em 2D, com todas as medidas e especificações.
 O desenho tridimensional foi feito em uma escala reduzida e após finalizado foi salvo em 
formato .stl, para que fosse possível fabricá-lo utilizando a prototipagem rápida com o impresso-
ra 3D disponível na instituição de ensino, que funciona com o método de Deposição de Material 
Fundido (FDM – Fused Deposition Modeling).

Resultados:

A proposta foi fazer melhorias no produto, minimizando seus pontos fracos, deixando-o mais fun-
cionais e de fácil limpeza, com um aspecto “belo”. Buscou-se, de uma forma inteligente e prática 
resolver o que não funcionava no produto, como a remoção dos cantos vivos; reduziu-se o seu 
peso; seu compartimento inferior era de difícil acesso na hora da limpeza, seu design original era 
em triângulo onde acumulava sujeira facilmente em suas junções e assim dificultando a remoção 
da mesma, e modificando a espessura da madeira, que era excessiva e tornava o produto pesado.
 Em seus pontos fortes temos a utilização de dois materiais: vidro e madeira, o vidro ajudou com 
sua transparência possibilitando observar os objetos que possam na parte debaixo. Além disso, 
o móvel incorporou rodas facilitando sua locomoção.

A proposta final do nosso projeto foi resolver de uma forma prática todos os problemas descri-
tos acima, mantendo os materiais, arredondando os cantos e garantindo assim, maior segurança; 
removendo os cantos vivos e modificando suas divisórias em forma quadrangular.
As dimensões da mesa foram definidas respeitando a relação do espaço ocupado, facilitando a 
interação com os objetos que o cercam, adequando as necessidades diárias.
As observações foram realizadas pela percepção de que o setor moveleiro encontra-se em ex-
pansão e as exigências dos clientes é cada vez mais complexa. 

Nesse produto foi feito uma análise sobre a vantagem e a desvantagem e foi utilizada ao nosso 
favor, mantendo o que era bom e fazendo as modificações necessárias.  Mantendo os dois mate-
riais no tampo (vidro com madeira), que era um ponto positivo da peça, assim como as rodinhas 
nos cantos para fácil manuseio, arredondamos os cantos para maior segurança e um design mod-
erno e foi mudado as divisórias para ficar mais dinâmico e facilitar a limpeza. A Mesa de Centro 
possui um design delicado para completar o belo ambiente da sala. 

Considerações finais:

O processo do desenvolvimento do trabalho foi possível com a pesquisa e entendimento da sit-
uação problemática encontrada a ser resolvida. Uma das maiores vantagens deste projeto foi a 
compreensão da possibilidade de não somente trabalhar com modelos e protótipos digitais, mas 
também poder torna-los palpáveis em uma escala reduzida
Isso tudo levando em consideração a rapidez em todo o processo, que nos garantiu muita tran-
quilidade, gerando assim, uma conclusão muito satisfatória, logo podemos perceber que utilizar 
destas ferramentas, torna-se algo extremamente necessário para todo tipo de trabalho envolven-
do a criação ou melhoria de novos produtos.  
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Resumo:

O presente projeto pretende sanar a falta de privacidade dos usuários do aplicativo Spotify® 
com seu celular ou notebook. O projeto é a criação de um aparelho de rádio para o aplicativo, 
podendo assim ouvir as músicas do aplicativo sem a necessidade de conectar nenhum periférico 
ao aparelho.

Palavras-chaves:   spotify, aparelho de som, falta de privacidade.

Introdução:

O Spotify® é um serviço de streaming onde o usuário cadastrado tem um grande acervo de músi-
cas para ouvir online. O acesso ao serviço é por meio de um aplicativo baixado em celulares ou 
tablets compatíveis, pelo site oficial da empresa, ou pelo programa instalado no computador. 
Caso o usuário queira ouvir em uma melhor aparelhagem de som, como um home-theater, dock 
station ou um micro system, faz-se necessário uma conexão com o celular, tablet ou computador 
direto nesses aparelhos, por meio de um cabo receptor de áudio ou uma conexão bluetooth, 
quando compatível.
Necessitar de um periférico para ouvir em uma melhor qualidade de som acaba sendo um prob-
lema. Em uma festa ou reunião familiar, por exemplo, caso o usuário queira colocar um som nesse 
ambiente, fica inviável e até deselegante deixar um notebook ao lado do som, ou deixar conec-
tado seu próprio celular, deixando assim a pessoa limitada a ficar cuidando das músicas, além 
de poder ficar sem bateria mais rápido e, ainda, acaba perdendo a privacidade quando tem uma 
outra pessoa que quer usar o aparelho para colocar alguma música.

 
Objetivos:

Criação de um aparelho de rádio exclusivo da marca Spotify®.

Metodologia:

A metodologia utilizada neste projeto foi a de Löbach (2001), pois com a utilização dela em pro-
jetos de design de produto é possível notar, conforme consta em sua obra, que ela é detalhada e 
dividida por etapas e análises até a construção do produto final. 
O autor ainda cita que “o conhecimento de um fato ou de um problema é uma das condições 
necessárias à atividade do designer industrial” (LÖBACH, 2001), e através disto definimos este 
problema para enfim dar uma solução.
Löbach (2001) separa o processo de resolução de problemas em quatro fases, sendo: Análise do 
problema; Geração de alternativas; Avaliação das alternativas; Realização da solução.
Na Análise do problema, foram coletas todas as informações necessárias sobre o aplicativo Spo-
tify®, e estudado sobre a falta de privacidade com os periféricos como celulares e notebooks. Foi 
elaborado também uma pesquisa online como coleta de informações para definir o público alvo 
e concluir o briefing para o produto.
Na Geração de alternativas, já foram executados alguns sketches manuais e está em desenvolvi-
mento em 3D para assim fazer a escolha da melhor opção e dar sequencia para a terceira etapa 
da metodologia do autor, a Avaliação das alternativas.
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Resultados:

Foi comprovada a eficiência do projeto através de pesquisa, onde mostrou-se que as pessoas 
querem sua privacidade e que não gostam de compartilhar seus periféricos nessas ocasiões. 
A pesquisa foi elaborada online pelo site Typeform®, com perguntas quantitativas. O questionário 
ficou disponível por 12 dias, de 16 a 28 de agosto de 2016, e foram obtidas 305 respostas.
Com os resultados, notou-se que é um projeto aceito pelo público que utiliza o Spotify®, sendo 
um total de 74% que teriam interesse em um projeto como este. São poucos que aceitaram com-
partilhar seus dispositivos com qualquer pessoa, somente 42%.
Os resultados esperados foram atingidos, e, com isto, foi visto que as pessoas querem sua pri-
vacidade, e que um rádio com essa funcionalidade sanaria este tipo de problema.

Considerações finais:

Pretende-se, ao final do projeto, atingir o público que utiliza o Spotify® e que gosta de ouvir músi-
cas por essa plataforma de streaming com um som de melhor qualidade sem perder a privaci-
dade, dando o livre acesso a todos que estão no ambiente, de poder escolher a música desejada, 
e além disso, contar com um bom produto de design no ambiente.

 
Referências:
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Resumo:

Este projeto apresenta de maneira breve os sistemas de captação de água presentes no merca-
do, e através deles, com a aplicação do Design, busca-se criar uma solução mais esteticamente 
atrativa, que instigue o consumidor a adquirir estas ideias. A primeira etapa deste estudo visa 
esclarecer a importância dos recursos naturais, com um olhar especial para os recursos hídricos. 
A segunda parte do estudo foca o desenvolvimento das ideias e dos conceitos do produto, assim 
como construção de um modelo em escala real, para determinar as dimensões necessárias e o 
quão interessante poderá ser a sua utilização.

Palavras-chaves: Captação de água, Recursos hídricos, Sistema de cobertura 

Introdução

Diversos métodos e sistemas vêm sendo utilizados para a obtenção de água, frente à escassez, 
seja por quantidade ou qualidade. Gnadlinger (2000, apud Hagemann, 2009 p. 20- 21)  diz, “ A 
utilização da água da chuva não é uma inovação dos dias atuais. Na América Latina as técnicas 
de aproveitamento da água da chuva já eram utilizadas por povos pré-colombianos na Penínsu-
la de Iucatã no México.”. Na China, país com sérios problemas hídricos, já utilizava técnicas de 
coleta de águas pluviais a séculos, contudo, estes métodos foram abandonados em função da 
captação de rios e açudes (ZOLET, 2005, apud SILVA; DOMINGOS, 2007) . 

Ao longo do tempo estes métodos vêm sofrendo alterações, e em países como na Áustria e Ale-
manha, novos sistemas desenvolvidos, permitem uma captação de água mais simples e efetiva, 
em termos econômicos (GNARDLINGER, 2005, apud SILVA; DOMINGOS 2007) . No Brasil há 
políticas que incentivam a utilização destes métodos, e dentre os motivos, além da redução da 
utilização de águas potáveis para uso menos exigentes, estes sistemas, retiram parte da carga 
pluvial das redes públicas de drenagem, diminuindo assim os índices de inundamentos nas áreas 
urbanas (CAMPOS, 2004 apud SILVA; DOMINGOS, 2007) . 

Objetivos:

O objetivo deste projeto é encontrar problemas estéticos nos sistemas de captação existentes e, 
através do Design desenvolver um produto esteticamente atrativos, incentivando assim a insta-
lação destes equipamentos. 

Metodologia:

Este projeto foi desenvolvido segundo a metodologia de Löbach(2001), deste modo tem fase 
distintas entre si que visam facilitar a compreensão dos problema. Foram nestas fases que os 
conceitos de Design do produto foram criados, e estas são:

Fase de preparação
Fase de geração
Fase de avaliação
Fase de realização

Para cada fase foram feitos diversos testes e analises que determinaram os caminhos seguidos.
Na primeira fase do projeto, forma estudados os conceitos e produtos eco sustentáveis e a ideia 
permeada nestes produtos, assim como a identificação do possível publico. Foi nesta fase tam-
bém que forma geradas as proporções e medidas necessárias.

Na segunda fase foram gerados os conceitos de Design, graças a analise anterior obtivemos as 
formas e cores presentes no produto, assim como a pregnância de algumas formas e os sistemas 
simplificados de montagem.

Para a fase de avaliação os conceitos forma analisados, assim como as formas, afim de questionar 
os conceitos e as ideias iniciais. Foi nesta fase também que forma definidas as cores e acabamen-
to superficial dos componentes.

Para a realização do Mock-up foi utilizado, a modelagem do poliestireno expandido (isopor) 
com revestimento em Argamassa ACIII, este método foi apresentado a mim pelo artista plástico 
Eraldo Carlos Lacerda, esta combinação tem a função de proteger o material base das ações da 
pintura a base de solvente, e trazer uma estrutura mais rija ao modelo.
 

Resultados:

Ao final destas etapas, um produto com formas simples foi desenvolvido, atendendo a proposta 
inicial de interferir positivamente em múltiplos aspectos de uma residência. As dimensões exter-
nas do produto foram analisadas e mostraram-se satisfatórias, as medidas internas foram esti-
madas via software (solidworks), assim como o fluxo de água no interior do produto. Espera-se 
que o produto separe aproximadamente 2mm de escoamento primário (água que faz a limpeza 
do sistema de cobertura), estes milímetros correspondem a aproximadamente 4,7 litros de agua 
(capacidade do dispositivo separador), quanto a filtragem, esta é feita com um filtro de carvão 
ativado e discos de TNT (tecido não tramado). A capacidade do armazenamento é de aproxi-
madamente 70 litros. As dimensões consideradas são referentes a uma cobertura de 100m2, e o 
regime de chuvas da região de Rio Claro – SP. 



54 55

Abaixo seguem fotos dos mock-ups desenvolvidos, afim de checar o volume ocupado pelo pro-
duto. (Desenhos técnicos anexo ao documento).

     Figura 1 Separador de águas primarias                 Figura 2 Filtro Principal e Armazenamento

Considerações finais:

É fato que os recursos hídricos são muito importantes, e o produto criado neste trabalho vêm 
para reforça-la. Desenvolvido para facilitam a captação da água, assim como a manutenção dos 
equipamentos que o fazem, pôde-se notar a pregnância nas formas e nas ideias iniciais, e foram 
os detalhes, nos encaixes, no modelo do filtro, no modo de instalação simplificado, e na modula-
rização do armazenamento que ajudaram a transmitir as suas ideias ecosustentáveis.

Referências:

DOMINGOS, Patrícia; SILVA, Viviane Nascimento da, “ Água de Chuva: Pesquisa e de- senvolvi-
mento sustentável ”. - Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design, Gramado, 
setembro e outubro de 2014. 
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Japão, de 16 a 23 de março de 2003. Disponível em <http://www.abcmac.org.br/docs/relatorio-
3forum.pdf> . Acesso em: 11 out. 2007. 

HAGEMANN, Sabrina Elicker, Avaliação da Qualidade da Água da Chuva e da Viabilidade de sua 
Captação e Uso Dissertação de Mestrado (Mestre em Engenharia Civil) - Programa de Pós-Gra-
duação em Engenharia Civil, Santa Maria, Universidade Federal de Santa Maria (UFSM, RS)
 
LÖBACH, Bernd, Base para a configuração dos produtos industriais / Bernd Löbach; tradução 
Freddy Van Camp – São Paulo: Blücher, 2001. 

ZOLET, M. 2005. Potencial de aproveitamento de agua de chuva para uso residencial na região 
urbana de Curitiba. Trabalho de conclusão de curso. Pontíficia Universidade Catolica do Paraná. 
Disponível em www.puc.com.br/pr consultado em 01/05/06.

Resumo:

O trabalho se resume ao desenvolvimento de um jogo de rodas de um carro que seria lançado no 
ano de 2020. E trará inovações não só estéticas, mas também funcionais, e uma nova tecnologia, 
que hoje não está disponível no mercado, no caso, uma faixa de LED e um dos raios da roda.

Palavras-chaves:   Rodas, Redesign, Carro, tecnologia

Introdução:

Atualmente no cenário de mercado, rodas automotivas fazem parte de um grande fluxo de ven-
das, já que além das montadoras terem um grande investimento em design, novas tecnologias e 
materiais para a produção das rodas de seus carros, a cada dia surgem inúmeras marcas espe-
cializadas no desenvolvimento de novos modelos, como BBS, Köing, e a própria Maxion Wheels, 
situada na cidade de Limeira.
O nosso projeto não é só apenas a criação de um novo modelo de roda, mas ele faz parte de um 
outro projeto de redesign da Ford Belina, que será apresentado pelo grupo Desfibrilador no dia 
25/10/2016, no evento Incoma, organizado pelos alunos da FAAL.
A Belina teve origem na família Ford Corcel (que posteriormente virou Del Rey), era a Station 
Wagon do grupo, “O carro para a semana, e para o fim de semana” como era anunciado.

Objetivos:

O objetivo do grupo é trazer novas funções e valores ao produto, que se encontra no mercado 
apenas com funções estéticas.

Metodologia:

O grupo Desfibrilador utilizou uma metodologia mista, abrangendo referências de Lobach, 
mas também se adaptando ao tempo, já que o produto será exposto no Evento Incoma, no dia 
25/10/2016.
E apesar de ser um projeto a parte, a roda Flyght fine, como a nomeamos, estará inclusa numa 
metodologia imposta no Projeto “New Belina” como um todo, ou seja, ela será um tópico do 
projeto.
Utilizamos toda a estrutura da metodologia de Lobach com os pontos principais: Definição do 
problema, Obtenção e análise de dados, alternativas para solucionar, objetivos, execução e ava-
liação. 

 Resultados:

Esteticamente as rodas (figura 1) foram inspiradas na linha Corcel II, na época já eram conside-
radas modernas, mas para os dias de hoje foram necessárias algumas adaptações, como sua 
função e materiais utilizados na sua composição. Além disso implementamos com a nossa tec-
nologia de itens de segurança e fins estéticos, no caso um dispositivo de luz acoplado a foda 
feito de LED, acionado simultaneamente com seta e luzes de alerta, já que para não atrapalhar a 
leitura estética da carroceria, decidimos por não adotar os chamados “olho-de-gato” para ajudar 
a sinalização.
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            Figura 1: projeto final – roda da belina

Fonte: do autor.

Considerações finais:

O processo de educação ambiental foi possível com a conscientização, a educação com temas 
ambientais e a disseminação dos conhecimentos e hábitos ambientais pelos agentes multipli-
cadores consequentemente as comunidades locais se desenvolveram segundo os pilares da 
sustentabilidade sem agredir o meio ambiente.
 
Referências:

Seguimos normas técnicas da CTB (Código de Transito Brasileiro) para adequarmos o projeto a 
legislação brasileira.
Art.1º Para circular em vias públicas, os veículos deverão estar dotados dos equipamentos obri-
gatórios relacionados abaixo, a serem constatados pela fiscalização e em condições de funcio-
namento:
I) Nos veículos automotores e ônibus elétricos:
11.Lanternas indicadoras de direção, dianteiras de cor âmbar e traseiras de cor âmbar ou verme-
lha; (CÓDIGO DE TRANSITO BRASILEIRO, Resolução nº 14 de 1998)
BRASIL, Código de Trânsito Brasileiro. Brasília: ed. DENATRAN. 2006.
LÖBACH, B. Design industrial: bases para a configuração dos produtos industriais. s. l.: Edgar 
Blücher, 2001
CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO. Sinalização vertical de Regulamentação. Brasília: CON-
TRAN-DENATRAN, 2006.

Resumo:

O presente trabalho visou a aplicação de metodologias para redesign de pegador multiuso de 
alimentos, por meio de adequação ergonômica. O projeto abordou diversos requisitos ergonômi-
cos, necessários para a garantia da satisfação do consumidor. Durante o processo de desenvolvi-
mento do projeto, foi possível observar a importância da etapa de coleta de informações para o 
entendimento da produção, bem como do papel que o designer assume frente a todas as etapas.

Palavras-chaves:  ergonomia, cozinha, pegador multiuso.

Introdução:

O pegador multiuso é popularmente conhecido como sinônimo de eficiência na culinária. Base-
ando-se em várias linhas tradicionais oferecidas pelo mercado, o pegador multiuso passou por 
um redesign para adequar-se ergonomicamente.
O produto foi criado visando, destacar-se entre os produtos de mercado, por possuir design, 
estética e ergonomia diferenciados. Para o projeto, foram propostos os seguintes requisitos er-
gonômicos: fácil usabilidade, fácil manejo, conforto ao manejar, adaptação antropométrica, se o 
produto de adapta ao usuário e não exige esforço físico.
Ressalta-se que a ergonomia é a área da ciência que estuda formas de adaptar o artefato ou 
tarefa ao usuário. Um estudo dos aspectos ergonômicos serve, então, para ajudar o designer a 
criar produtos que atenda de forma satisfatória seus usuários. Serve para adequar o produto às 
necessidades físicas, psíquicas e sociais dos usuários. (BORTOLIN, 2016)

Objetivos:

O principal objetivo do projeto foi fazer um pegador multiuso que tenha uma ergonomia confor-
tável e que facilite ao usuário pegar uma quantidade maior de alimento, controlando a quantida-
de desejada. 
O conceito do projeto são princípios que devem ser suficientes para satisfazer as exigências do 
consumidor e diferenciar o novo produto de outros existentes no mercado. Dessa forma, deve 
mostrar os benefícios básicos do novo produto, que fixa informações sobre os princípios funcio-
nais e de estilo, seu diferencial quanto à função prática, estética e simbólica.

Metodologia:

Primeiramente foram estudadas as tipologias características existentes e também os proces-
sos produtivos. Depois foram verificadas as tecnologias disponíveis e suas possibilidades para a 
produção, assim como os materiais e suas características. Isto garantiu ao projetista toda a base 
necessária para um bom desenvolvimento projetual.

Para a construção do produto, utilizou-se a madeira de pinus - pinus elliotii (IPT, 2016), onde 
conseguiu-se aplicar 99% do objetivo no mock-up; mas pela tipologia do material (madeira) foi 
necessário colocar uma mola na peça para dar movimento. Esse acessório não seria necessário, 
caso fosse utilizado para construção do produto em aço inox ou nylon, que são os materiais mais 
utilizados na fabricação deste tipo de peça.

Os modelos 3D e desenhos técnicos foram desenvolvidos no software de modelagem paramétri-
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ca  SolidWorks® ver. 2014. Para a medição foram utilizados trena e paquímetro a modelagem do 
mock- up foi feita artesanalmente utilizando serra tico-tico para o molde da madeira, e faca para 
entalhar e dar forma.

Resultados:

O projeto resultou em um produto de fácil manuseio e boa ergonomia. O produto terá um valor 
de mercado um pouco mais elevado do que a concorrência, já que a peça é mais robusta; foi uti-
lizada uma quantidade maior de matéria prima para a fabricação. O produto atinge públicos com 
faixa etária a partir de 10 anos, mas seu design é direcionado para pessoas entre 30 e 60 anos.

Considerações finais:
 
Após analisadas várias metodologias de projeto voltadas ao design, verificou-se a necessidade 
de uma melhor adequação ao projeto. Os estudos realizados durante a fase de coleta de infor-
mações foram de vital importância para o entendimento da produção, bem como, o papel que o 
designer assume durante as diferentes etapas deste processo. 
Assim, a peça desenvolvida apresentou um resultado satisfatório, sendo os objetivos deste pro-
jeto considerados cumpridos. Os embasamentos teóricos serviram de suporte e o conhecimento 
técnico facilitou a criação das peças. O resultado é uma peça adequada ao público-alvo selecio-
nado e que atende aos conceitos elaborados para este projeto.

Referências:

IIDA, I. Ergonomia: Projeto e Produção. São Paulo. Ed. Edgard Blücher. 1990.

TILLEY, A. R. As medidas do Homem e da Mulher: Fatores Humanos no Design. São Paulo: 
Bookman,2005.

LOBACH, B. Industrial Design. São Paulo: Ed. Edgard Blücher Ltda., 2000.

BORTOLIN, A. R. Introdução à ergonomia. Notas de Aula. 2016

TRAMONTINA. Pegadores de comida. 2016. Disponível em: </http://www.tramontina.com.br/
produtos/categoria/775-pegadores-de-comida/>. Acesso em: 30 set 2016.

IPT (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS). Informações sobre madeiras. 2016 Disponível 
em: </http://www.ipt.br/informacoes_madeiras3.php?madeira=7/>. Acesso em: 01 out 2016.

Resumo:

O trabalho se baseia em fazer um re-design de uma Nhoqueira, onde orientado pelo Professor 
Tiago da Silva Pinto e através de pesquisas e metodologias aplicadas ao mesmo, desenvolvere-
mos um produto inovador e pensado na segurança e ergonomia de nossos clientes que, através 
de resultados preliminares e estudos, mostram que não há no mercado a aplicação das melhorias 
apresentadas nesse trabalho em produtos à venda hoje, onde vemos que será um produto inova-
dor e que o mesmo cumprirá com objetivos propostos nesse trabalho e agradará nossos clientes.

Palavras chaves: inovador, ergonômico, seguro.

Introdução:

As Nhoqueiras disponíveis no mercado são instáveis, inseguras e sem ergonomia. As Nhoqueiras 
são produtos onde, se coloca a massa de Nhoque dentro de um recipiente, que é parte integrante 
do aparelho já destinado para isso, fecha e comprimi essa massa e a mesma sai por orifícios na 
parte inferior desse recipiente, em formas cilíndricas e o usuário vai cortando no tamanho dese-
jado, através do processo de extrusão, que se define como:
Extrudar é forçar a passagem de um material através de um orifício. Na indústria em geral, ae-
xtrusão de um material é usada para dar forma a ele e conferir determinadas características. 
(http://www.infoescola.com/engenharia/extrusao/).

A intenção do projeto é trazer segurança e conforto à feitura de nhoque, uma massa consumida 
no Brasil com certa frequência.

Objetivo:

Desenvolver uma Nhoqueira com melhor ergonomia e ainda diminuir os riscos e falhas apresen-
tadas pelos concorrentes.

Desenvolvimento:
 
A metodologia utilizada foi baseada em (LOBACH, B. Industrial Design. São Paulo: Ed. Edgard 
Blücher Ltda, 2000.), pesquisas, análise de similares, análise das influências, análise ergonômica, 
definição de conceitos, requisitos e restrições. Geração de alternativas, escolha da alternativa e 
elaboração de “mockup”.

Os similares incluem além de nhoqueiras existentes, dispositivos para confecção de churros, os 
quais inspiraram o ponto de saída da massa através do processo de extrusão (parte inferior).
O diâmetro do cilindro foi reduzido com base nas nhoqueiras tradicionais para melhorar a pega e 
também foi incluída uma faixa de silicone com grip inspirado nas garrafas squeeze para esportes 
aumentando assim a segurança.

Os materiais escolhidos foram polímeros plásticos (polipropileno, estireno), revestimento de aço 
inox por ser utilizado em cozinhas industriais devido à alta capacidade de higienização e borra-
cha de silicone para aderência à mão. O êmbolo e o fuso tem rosca arredondada para diminuir 
a quantidade de massa impregnada facilitando assim a higienização. A tampa foi inspirada em 
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embalagens de medicamentos com dispositivos de segurança para crianças, que consiste que, 
para abrir precisa ser pressionada antes de desrosquear. Depois de fechada (com determinado 
torque aplicado na tampa), a rosca gira em falso e faz com que furo e êmbolo girem empurrando 
a massa.

Discussão e Resultados:

Os resultados obtidos pelo desenvolvimento do produto e pela metodologia aplicada ao mesmo 
pelo grupo, mostra que o re-design e as melhorias realizadas, como as tampas com sistema de 
segurança, o fuso com sua rosca arredondada para diminuir a quantidade de massa impregnada 
e facilitando a higienização e a borracha de aderência no nosso produto, vão cumprir com o ob-
jetivo e agradar aos clientes com nosso novo produto.

Considerações Finais:

Concluímos que, nosso produto vai ter um diferencial não existente nos atuais produtos a venda, 
sendo mais seguro, moderno e fácil de limpar, agradando assim o público a que se destina.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

LOBACH, B. Industrial Design. São Paulo: Ed. Edgard Blücher Ltda, 2000.

SITE INFO ESCOLA Extrusão. Disponível em: http://www.infoescola.com/engenharia/extrusao/. 
Ultimo acesso em: 12 de Outubro de 2016.

Resumo:

O presente trabalho faz uso da metodologia de Lobach (1976) e Design Thinking (BROWN, 2010), 
para o desenvolvimento de uma ferramenta de apoio que vai auxiliar no processo de furação com 
a furadeira. 
O projeto visa criar uma peça auxiliar para as pessoas que não tenham prática no uso da furadei-
ra, mas que precisam fazer o uso esporadicamente, seja em superfícies finas ou mais espessas. 

Palavras-chaves:   suporte para furadeira, furação, ferramentas manuais, design thinking, desenho 
industrial.

Introdução:

A ferramentaria manual oferece uma ampla gama de possibilidades para realizar tarefas que en-
volvam o “fazer das coisas”, o homem muda e adapta o ambiente ao seu redor.
Mexer, mudar e reformar faz com que a criatividade seja exercitada, permitindo assim a criação 
de produtos que auxiliem no cotidiano, sanando alguma necessidade, por isso é tão importante 
democratizar o uso da furadeira, para que mais pessoas possam realizar esses processos de ex-
perimento para poder criar mais produtos.

Objetivos:

Criar um apoio para o uso da ferramenta e procurar por inovações tecnológicas que permitam 
facilitar o uso e auxiliar a furação em diversas superfícies, principalmente quando for lisa e es-
corregadia;

Metodologia:

O presente projeto se encontra em desenvolvimento. Na sua abordagem inicial, tende a explorar 
as principais necessidades no uso da furadeira elétrica de mão.
O método de pesquisa utilizado é pesquisa de opinião e pesquisa exploratória, onde a autora 
pode observar as maiores dificuldades na utilização da ferramenta, que é considerada por mui-
tos, perigosa e difícil de manusear.

O principal cenário observado é o processo de furação em superfície lisa e escorregadia, unâni-
me entre os usuários quando são questionados sobre a maior dificuldade de uso.
Será utilizada a metodologia de Lobach (1976) para decomposição e análise do problema, den-
tro da fase de formulação de hipóteses, a metodologia Design Thinking (BROWN, 2010), servirá 
como apoio para explorar todos os campos de inovação que o produto necessita, para se tornar 
uma solução prática.

Com a confecção do protótipo, serão aplicados os testes finais, que consistem em analisar pes-
soas comuns que não estão habituadas a utilizar a ferramenta, fazendo o uso com o apoio do su-
porte. Será utilizado para demonstração do produto uma modelagem paramétrica feita no Solid 
Works e para o protótipo final o material ainda está sendo definido.

Resultados
Este projeto pretende fazer com que as pessoas possam fazer uso da furadeira sem restrições ou 
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limitações físicas e técnicas.
Espera-se que um usuário com pouca força física e destreza com a ferramenta, possa fazer um 
furo no azulejo da cozinha, sem que a ferramenta escorregue ou saia do eixo do furo, pois na 
ponta do estabilizador haverá um material colante responsável por todo o suporte necessário 
para que a ferramenta não se desloque.
Esse mesmo fenômeno se aplica a outras superfícies também, o material colante exerce a função 
adesiva em vários tipos de materiais sem deixar resíduos.

Considerações finais:

Concluiu-se em pesquisas de campo e de opinião que a principal necessidade dos usuários desta 
ferramenta, é utilizá-la em superfícies lisas.
A apuração dos resultados de pesquisa e o desenvolvimento do modelo estão em fase de testes, 
bem como a definição do material final a ser utilizado.
Espera-se abrir caminhos para a inovação, dando a chance para que mais pessoas independente 
de sexo ou idade, possa construir, explorar e modificar qualquer tipo de matéria prima, possibili-
tando novos inventos visando sanar nossas necessidades sociais e diminuindo o desperdício com 
produtos obsoletos.

 Referências:

LOBACH, Bernd. Design Industrial. Base para configuração dos produtos industriais. Editora: 
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Resumo: 

O presente trabalho está sendo desenvolvido como Trabalho de Conclusão de Curso e tem por 
objetivo aplicar Conceitos do Grupo das Simetrias à Face Humana de modo a exemplificar a 
Beleza através de números e geometria. Através do uso de um aplicativo de celular e rostos 
considerados belos pela Mídia , a Topologia Algébrica será contextualizada (modelada matemati-
camente). Baseado em uma pesquisa qualitativa  a pesquisa visa abranger a percepção e o sub-
jetivo (Bicudo, 2002 p.122) de forma a evidenciar a Matemática como ferramenta para explicar 
a beleza da face humana através da Simetria, simetria esta que pode ser observada na natureza 
como por exemplo, nas flores, nas borboletas e até na formação das moléculas.

Palavras-chaves:   Grupos Topológicos, Simetria, Beleza, Modelagem Matemática, Tecnologia

Introdução: 

Esta pesquisa tem como objetivo contextualizar Topologia Algébrica de forma a relacion-
ar Matemática, Simetria e Beleza, mostrando como a Matemática também pode exemplificar o 
belo. Concordo com Domingues e Iezzi (2003, pg.138) que ressaltam a importância dos Grupos 
Topológicos , “Com o tempo, verificou-se que a ideia de grupo era um instrumento da mais alta 
importância para a organização e o estudo de muitas partes da matemática”.

A Simetria é um conceito que está empregado em muitas áreas, na Química, na formação das 
moléculas, na Biologia podemos encontrá-la nas asas de uma borboleta, na Arte nas obras de 
Leonardo Da Vinci e Maurits Cornelis Escher no qual nos remetem a proporção e perfeição, e 
ainda podemos engajá-la na Filosofia dado que o conceito de beleza pode relacionar-se com tal 
tema, e em muitas outras áreas encontrar-se-á Simetria. Trata-se de um conceito importante da 
Matemática que possui inúmeras formas de contextualização.

A minha curiosidade matemática sobre o abstrato aplicado ao real me levou a escolher o tema 
de estudo, atrelado ao fato de considerar a contextualização um forte aliado no processo de En-
sino-Aprendizagem, em qualquer nível de ensino (Básico ou Superior). Baseado no Parâmetro 
Curricular Nacional do Ensino Fundamental 2 (PCN, 1997) este visa que a contextualização pode 
revolucionar a aprendizagem dos alunos, sabendo que contextualizar não é o simples fato de 
aplicar a Matemática a problemas relacionados ao dia a dia do indivíduo, espera–se do professor 
a habilidade de ultrapassar a barreira da matemática tecnicista e junto a isto trazer ao aluno maior 
significância aos conteúdos ensinados, desse modo proporcionar ao discente um novo olhar so-
bre o panorama histórico, social e cultural ao qual está inserido. Este trabalho vem corroborar com 
o que está escrito no Parâmetro Curricular Nacional do Ensino Médio (PCN, 1998).

Possivelmente, não existe nenhuma atividade da vida contemporânea, da música à informática, do 
comércio à meteorologia, da medicina à cartografia, das engenharias às comunicações, em que a 
Matemática não compareça de maneira insubstituível[...].

Assim, com uma Matemática diferenciada, ou seja, contextualizada já que a teoria de Grupo das 
Simetrias será aplicada na face humana, e por sua vez esta será capaz de mostrar sua singular-
idade também para explicar o belo por meio de números e geometria é que esta pesquisa será 
norteada pela seguinte pergunta: Como relacionar e aplicar a teoria abstrata do Grupo das Sim-
etrias a algo real como a face humana? Assim, abaixo apresento os objetivos  que compõem o 
cenário dessa pesquisa.

Objetivos:

Compreender conceitos de Grupos Topológicos, em particular o Grupo das Simetrias dos Triân-
gulos Equiláteros e Quadrados ( objetivo geral), e como objetivos específicos aplicar esses con-
ceitos do Grupo das Simetrias à face humana em faces consideradas belas por artigos popu-
lares de beleza através de um aplicativo de celular para verificar se realmente o que é simétrico 
também é belo.

Metodologia:

A pesquisa será uma pesquisa qualitativa dado que está preocupada com o fato da Matemática 
auxiliar/explicar um conceito real como a Beleza, pois concordo com Bicudo (2012, p.122) quando 
exemplifica que a pesquisa qualitativa consegue abranger o subjetivo, a percepção, consegue 
comparar as diferentes experiências e semelhanças de um determinado aspecto.

Desta forma num primeiro momento será feito todo um levantamento bibliográfico sobre concei-
to de Grupos Topológicos, Simetria na Natureza e na Arte, o que é Beleza na filosofia, Simetria 
na face humana e artigos de Beleza como revistas e jornais. Num segundo momento haverá a 
integração por meio do aplicativo de celular a priori será utilizado o Echoism , onde a matemática 
do Grupo das Simetrias será efetivamente aplicada nas faces de Marilyn Monroe, Tom Cruise, Jar-
vier Bardem, Florence Colgate (conhecida como o rosto mais simétrico do Reino Unido) e minha 
própria face.

Resultados:

Espera-se com este trabalho mostrar que a Matemática através do Grupo das Simetrias possa ex-
plicar a beleza por meio de números e geometria, assim mais uma vez evidenciando a importância 
da Matemática para explicar/exemplificar conceitos e teorias existentes no mundo. Até o momen-
to já foram desenvolvidos as revisões bibliografias sobre Grupos Topológicos e a Simetria pelo 
mundo (Arte, Natureza e Filosofia), e foi observado que no mundo animal biologicamente herda-
mos atração pela simetria corporal, logo ao aplicarmos a matemática a face humana poderá ser 
demonstrado tal beleza, ou seja, onde se encontra essa simetria na face, quais são esses pontos e 
porque pode ser considerado belo.

Considerações finais:

O propósito principal deste trabalho é apresentar e analisar a Modelagem Matemática  para 
explicar o que é beleza, se isso é possível. Dado que o conceito de beleza é subjetivo haveria 
um indicio de beleza padrão em todas as coisas? Será que quanto maior o número de faces do 
objeto geométrico do Grupo, mais perfeito, mais simétrico e portanto mais belo será a Face 
Humana quando aplicado tal conceito?  Logo enxergo possíveis contribuições deste trabalho a 
outras áreas de conhecimento como por exemplo a Arte e até a Medicina Estética.
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Resumo: 

O presente trabalho analisou a ementa de cinco instituições para fazer um comparativo do con-
teúdo matemático que é desenvolvido no curso de Tecnólogo em Logística e, juntamente com 
a carga horária do curso, verificar se o conteúdo matemático que é desenvolvido é adequa-
do para a necessidade do profissional.Para isso adotei uma pesquisa qualitativa com base em 
Goldenberg (2004) para caracterizar os sujeitos da pesquisa por meio de um questionário com 
dois tecnólogos em Logística acerca da importância da Matemática em sua profissão. Análises 
preliminares do resultado mostram que o conteúdo matemático é ineficiente nos cursos sendo 
a Matemática de extrema importância para a profissão como apontam os sujeitos da pesquisa.

Palavras-chaves:   Ementas; Carga Horária, Formação Profissional

Introdução: 

Este trabalho é sobre uma pesquisa de conclusão de curso de Licenciatura Plena de Matemática. 
Eu, como futura professora estou preocupada com o conteúdo de matemática que é desenvolvido 
no curso de Logística, afinal esse será um profissional que usará muitos cálculos.

Trabalho no setor de expedição de uma empresa multinacional, e trabalham comigo dois Tec-
nólogos em Logística, como eles usam muitos cálculos no seu dia-a-dia, me despertou o interesse 
e curiosidade de como seria a matéria de Matemática ensinada em seus cursos. 

Analisei ementas de algumas instituições e a carga horária, apliquei cinco perguntas a dois tec-
nólogos de logística com relação ao conteúdo matemático aplicado no curso e com base nas 
respostas verifiquei que essa disciplina é bastante insatisfatória, no final do trabalho estarei pro-
pondo um currículo diferenciado voltado exclusivamente para a área mencionada acima.
Abaixo apresento os objetivos específicos que estão realizados para o desenvolvimento dessa 
pesquisa de conclusão de curso.

Objetivos:

Esse é um trabalho qualitativo que visa a analise da ementa de cinco cursos de logística, com-
parar carga horária e conteúdo desenvolvido nessas ementas e elaborar um currículo que real-
mente condiz com a disciplina, tendo como base as respostas dos tecnólogos entrevistados.

Metodologia:

Para realizar essa pesquisa adotei uma metodologia qualitativa, pois, concordo com Goldenberg 
(2004) quando menciona que este tipo de pesquisa está preocupada com a caracterização do 
objeto a ser estudado, dando suas concepções acerca do estudo que está sendo realizado. No 
meu caso essas concepções advêm dos tecnólogos em logística buscando saber quais os conteú-
dos que foram aprendidos por eles na sua formação e se foram condizentes para a sua atuação 
no mercado de trabalho. Desse modo apliquei um questionário que conta com cinco perguntas 
que, a saber, são:

- Qual instituição você se formou?

- Qual a importância da matemática na sua profissão?

- No seu curso de Logística a disciplina de matemática foi satisfatória? Faltou algum conteúdo?
Caso sim, qual?

- O conteúdo que faltou você já precisou como profissional? Como fez para buscar esse conteúdo?

- Você mudaria alguma coisa no cronograma com relação a acrescentar ou retirar disciplinas?

Juntamente com o questionário, estou analisando a ementa e a carga horária de algumas institu-
ições e fazendo um comparativo com as respostas desses entrevistados, vou elaborar um currícu-
lo que tenha algumas disciplinas que são essenciais para o tecnólogo de logística, tendo em vista 
a minha formação acadêmica como futura professora de Matemática e as dificuldades apontadas 
na pesquisa realizada.

Resultados:

Fazendo uma análise preliminar dos dados, foi observado que a Matemática aprendida por esses 
profissionais é insatisfatória. O tecnólogo Carlos menciona que “tive apenas uma matéria relacio-
nada à Matemática e sem direcionamento algum para a Logística”. Por meio dessa fala observa-
mos que os conteúdos desenvolvidos para a formação desse profissional foram insatisfatórios. 
A análise de duas, das cinco ementas selecionadas, mostra que há somente uma disciplina de 
Matemática durante todo o curso, o que vem corroborar a fala de Carlos.

Assim, o presente trabalho de conclusão de curso visa elaborar um currículo eficaz para o curso 
de Logística para formação de profissionais qualificados, com matérias mais práticas e menos 
teóricas, com base em Administração, Matemática Financeira, Fundamentos da Matemática, ten-
do foco nos conteúdos mais básicos como razão e proporção, área, volume, etc... se baseando no 
que foi interpretado das respostas dos tecnólogos entrevistados.

Considerações finais:

Como consideração final fica o questionamento se dois anos de duração do curso de Logísti-
ca e apenas uma matéria de Matemática são suficientes para formação de profissionais para o 
mercado de trabalho? 

Segundo a resposta de um dos entrevistados o curso foi insatisfatório. Tendo isso em vista não 
estaria na hora de rever o conteúdo programático do curso, seria o caso de aumentar o tempo 
de dois anos para dois anos e meio ou até três anos e acrescentar mais disciplinas matemáticas 
no currículo? Esperamos que a criação desse plano de aula possa auxiliar os cursos de for-
mação a repensar a sua estrutura de formação dos futuros tecnólogos em Logística. 

Referências:
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Resumo: 

O presente trabalho teve como objetivo, esclarecer através de pesquisas, o motivo real que levou 
a disciplina, Desenho Geométrico, sair do currículo escolar como matéria importante e passou a 
ser opcional. Foi provado por estudiosos que o Desenho Geométrico é de suma importância para 
a complementação da geometria.Para isso se adotou uma metodologia de pesquisa qualitativa 
apoiada em Goldemberg (2004) onde está sendo realizado um leitura aprofundada do Caderno 
do Aluno sobre Desenho Geométrico. Esse material está inserido nas escolas púbicas e é utiliza-
do nas salas de aulas de Matemática. Até o prezado momento foi identificado que o Desenho 
Geométrico não se faz presente nesse material o que implica na falta da discussão de Desenho 
Geométrico nas aulas de matemática.

Palavras-chaves:   Currículo Escolar, Ensino Fundamental II, Educação Matemática

Introdução: 

O Desenho é uma interpretação de realidade geométrica, visual, emocional ou intelectual, feito 
por meio da representação gráfica como menciona Queiroz (2010, p.9). Essa linguagem é acessív-
el a todos pois o desenho permite uma interpretação por parte de quem o observa. Por meio do 
desenho podemos expressar emoções, sentimento, angustias, dúvidas, entre outras expressões. 
Pensando exclusivamente no desenho geométrico ele pode dar a noção de espaço de um objeto, 
suas características, suas imperfeições, suas dimensões e assim, aplicarmos cálculos matemáticos 
como área, perímetro, volume, números de arestas, faces e vértices.

Mas, infelizmente, apesar da sua importância e potencialidade, essa disciplina hoje é estudada em 
poucas escolas brasileiras sendo consideradas apenas como parte optativa do currículo escolar 
como comenta Zuin (2001). 

O Desenho como outras linguagens é um código de comunicação cujos signos são linhas retas e 
curvas. Há várias modalidades de desenhos de acordo com os diferentes objetivos a que ele se 
propõe. Embora distintas estas modalidades se correlacionam.

Tendo em vista essas ideias é que escolhi o tema Desenho Geométrico para realizar o meu Tra-
balho de Conclusão de Curso para obtenção da Licenciatura em Matemática. Na minha profissão 
o Desenho se faz importante da indústria metalúrgica. Com isso, essa pesquisa pretende analisar
como o Desenho Geométrico é explorado no Caderno do Aluno, material didático do estado de
São Paulo presente nas escolas públicas. E entender quais são os motivos que levaram a retirar a
disciplina, Desenho Geométrico do currículo das escolas públicas.

Objetivos:

Escolhi esta disciplina desenho geométrico, para realizar a minha pesquisa, de modo a dar a 
importância que a matéria merece, pois sem ela não conseguiria desenvolver minha atividade 
profissional. Por exemplo, no decorrer do curso de Licenciatura Matemática, percebi que muitos 
dos conceitos estão em paralelo com tudo o que vemos e fazemos, desenho geométrico está dire-
tamente ligado ao meu trabalho, seja na substituição de um rolamento, ou escolha de um mancal, 
molas, pinos, etc.

Metodologia:

A realizar essa pesquisa estou utilizando a metodologia qualitativo apoiado em Goldemberg 
(2004), onde a autora se preocupa com aspectos da subjetividade do estudo. Na minha pesquisa 
essa subjetividade vem por meio da análise do Caderno do Aluno procurando ver como esse ma-
terial do estado de São Paulo, aborda o conteúdo de Desenho Geométrico.

O PCN, Brasil de 1998, um trabalho pedagógico com a representação de decimais infinita e não 
periódica, como por exemplo, retas numéricas, divisão de segmentos em partes proporcionais, 
construção de retas paralelas e retas perpendiculares resoluções de situação-problema que en-
volva a obtenção da mediatriz de um segmento, a bissetriz de um ângulo, e de alguns ângulos 
notáveis.

Os livros didáticos de acordo com o PCN, ou com o seu surgimento, passou a envolver tais ativi-
dades, bem como construções geométricas, mas ainda assim fica difícil o ensino e aprendizagem. 
Usa-se muito, definições, propriedades e fórmulas em situações que não denota similaridade com 
o cotidiano do aluno.

Neste sentido, Zuin (2001) relata que o ensino de construções geométricas, visto na disciplina 
de Desenho Geométrico, proporciona uma melhor compreensão e embasamento teórico para o 
ensino de Geometria Plana.

Resultados:

Desenho geométrico é usado em escolas Privadas e tem dado muito certo, nos cursos técnicos 
também, já nas escolas estaduais foi tirada, no 9º ano, através do caderno do aluno em sala de 
aula. É dito no 1º volume de 2014, que como objetivo, este caderno tende apresentar um conteúdo 
matemático de forma contextualizada, para facilitar a aprendizagem no dia a dia do aluno. Por 
que saiu do currículo escolas, uma vez que como disciplina, é de grande importância para o seg-
mento da geometria.

Considerações finais:

O principal objetivo deste processo de pesquisa foi mostrar o quanto é importante o estudo do 
Desenho Geométrico para estudantes e professores.

Não é possível um estudo mais aprofundado pelo fato de os conteúdos presentes nos livros 
serem restritos, ao mesmo tempo, por falta de opção de material didático e livros destinados 
exclusivamente ao ensino do Desenho Geométrico.

Desde já, concluo que este trabalho foi enriquecedor e de fundamental importância, pois con-
tribuiu para o meu crescimento pessoal e profissional.  
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Resumo: 

O presente trabalho vem investigar as dificuldades que os alunos enfrentam na Disciplina de 
Matemática Financeira ao longo do curso de Licenciatura Plena em Matemática. Para isso se 
adotou uma pesquisa qualitativa baseada em Goldenberg (2004) e, primeiramente se analisou 
as ementas da disciplina Matemática Financeira que é desenvolvida tanto no curso de Adminis-
tração quanto no de Matemática procurando relações entre os conteúdos. Além disso, foi apli-
cado um questionário aos licenciandos em Matemática quando esses realizaram a disciplina no 
curso de Administração, e outro questionário aos licenciandos que realizaram essa disciplina no 
curso de Matemática, com a intenção de saber como a disciplina foi trabalhada nesses contextos, 
tendo em vista que foi a mesma professora que ministrou as duas disciplinas. Por fim será real-
izado um plano de aula no qual o uso do Excel terá papel central no ensino da Matemática Finan-
ceira, tendo em vista que em nenhum curso foi utilizado o respectivo software com os discentes 
para se trabalhar os conceitos da disciplina. 

Palavras-chaves:   Administração, Matemática, Excel, Informática

Introdução: 

A pesquisa que estou realizando refere-se ao TCC – Trabalho de Conclusão de Curso - da Licen-
ciatura Plena em Matemática, onde investigo as dificuldades que os alunos enfrentaram nas aulas 
da disciplina Matemática Financeira. 

Esta pesquisa está investigando como foi ministrada a disciplina de Matemática Financeira, quan-
do pensamos no currículo da Licenciatura em Matemática e Bacharel em Administração. Será que 
a ementa da disciplina é comum para os dois cursos? Será que o professor que ministra este con-
teúdo nos dois cursos utiliza a mesma metodologia? Para responder essas perguntas, foi elabora-
do um questionário para o professor e outro para os alunos, que visa analisar o grau de dificuldade 
encontrado por eles, qual foi o aproveitamento da disciplina, saber se a metodologia aplicada 
foi semelhante para as distintas turmas ou se a metodologia foi diferente para cada curso. Além 
disso, se a tecnologia utilizada na disciplina, a calculadora, ajudou na realização dos exercícios 
propostos e se há outras tecnologias que podem ser utilizadas na aprendizagem no conteúdo de 
Matemática Financeira.

Para a realização desta pesquisa primeiramente abordo a história da Matemática Financeira ao 
longo do tempo, sistema de troca, utilização de materiais em lugar do dinheiro, a formação e o 
aparecimento do “dinheiro”. Assim, pois, como regra geral, os objetos mais usuais foram utilizados 
como dinheiro, que permitiam uma troca mais fácil e cujo valor era considerado constante. (Rob-
ert, 1989). Desse modo começa a surgir a importância do dinheiro na sociedade e como esse foi 
se desenvolvendo ao longo dos anos.

Em seguida apresento as ementas que foram analisadas e os questionários que foram aplicados 
apresentando as concepções dos alunos sobre o a disciplina Matemática Financeira que foi apli-
cada nos dois cursos.

Objetivos:

Esclarecer qual a metodologia utilizada para o ensino da disciplina Matemática Financeira e como 
ela foi trabalhada em cada curso destacando se foi utilizada ou não alguma tecnologia digital para 
as aulas como, por exemplo, o software Excel. Mostrar que só uma metodologia de ensino não 
satisfaz os anseios dos alunos em aprender um conteúdo e que a tecnologia pode auxiliar neste 
aprendizado.

Metodologia:

A pesquisa tem seu desenvolvimento juntos aos alunos que cursaram Licenciatura Plena em 
Matemática na Faculdade de Administração e Artes de Limeira (FAAL). Para isso, foi adotado o 
Método de pesquisa qualitativa, pois analisarei os questionários elaborados tanto para o professor 
ministrador da disciplina, quando para os alunos que cursaram nos anos de 2014 e 2015. Utilizei o 
livro Arte de Pesquisar (Gil, 2006) e Arte de Pesquisar: como fazer uma pesquisa qualitativa em 
Ciências Sociais (Goldenberg, 2004) para confecção e aplicação do questionário.

Com base nas respostas dos questionários, elaborarei um plano de aula, sendo a ferramenta prin-
cipal o Excel, onde trabalharei (moda, média, mediana, desvio-padrão), podendo ser aplicado em 
futuras disciplinas de Matemática Financeira.

Precisamos ter em mente o que aponta o Programa 2032 , para o Ensino Superior quando esse 
recomenda que se amplie e democratize o acesso à educação superior de qualidade a partir do 
reconhecimento do papel estratégico das universidades para o desenvolvimento econômico e 
social do país é o principal objetivo do Ministério da Educação neste eixo de atuação. Propor-
cionar este nível de ensino a uma parcela maior da população é fator decisivo para a diminuição 
das desigualdades sociais e regionais, para o desenvolvimento científico e tecnológico, para a 
inclusão social e para a geração de trabalho e renda. Justamente esse papel importante da uni-
versidade que queremos explorar na pesquisa, destacando a importância do ensino da disciplina 
de Matemática Financeira.

Resultados:

Ao final da pesquisa quero demonstrar que é possível desenvolver uma nova metodologia que 
venha a minimizar as dificuldades em se aprender Matemática Financeira com o auxilio de um 
aplicativo diferente daquele que é sempre utilizado na disciplina (Calculadora HP), nesse caso 
utilizando o Excel e favorecendo o desenvolvimento da disciplina, para um melhor entendimento 
dos alunos e aperfeiçoando o aprendizado. Os resultados preliminares dos questionários apontam 
que somente a calculadora foi utilizada e a metodologia de ensino foi diferente para as turmas, 
embora a disciplina fosse a mesma.

Considerações finais:

A disciplina de Matemática Financeira é constante utilizada no cotidiano das pessoas, empre-
gada desde infância até a velhice. Suas regras e conceitos foram desenvolvidos para auxiliar 
em todas as transações em que se envolve dinheiro, e, para isso, a consciência de sua utilização 
mesmo sem a percepção é notada nas mais diversas áreas. Por isso, a utilização de um software 
como o Excel, vem contribuir para o ensino da Matemática Financeira pois está ao alcance de 
todos e são possíveis de explorar diversos conceitos com esse programa que são trabalhados 
no transcorrer da disciplina. 

Referências:

GIL, Antonio Carlos. A arte de pesquisar. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2006.
GOLDENBERG, Miriam. A arte de Pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em ciências sociais. 
11. ed. Rio de Janeiro. São Paulo: Ed.record, 2004.
ROBERT, J.. A origem do dinheiro. 2. ed. São Paulo: Global, 1989.



72 73

POR QUE NÃO SE ENSINA A MATEMÁTICA 
FINANCEIRA DESDE O FUNDAMENTAL I?

Newrys Kelly Araujo Braido
Graduando em Licenciatura Matemática – FAAL 

Ms. Tiago Giorgetti Chinellatto
Professor Orientador – FAAL 

Resumo: 

Esta pesquisa tem por finalidade incluir o estudo da Matemática Financeira desde o Ensino Fun-
damental I, para isso se adotou uma metodologia de pesquisa qualitativa, apoiada em Goldenberg 
(2004) para saber qual é a percepção dos alunos sobre o tema. Desse modo está sendo desen-
volvida uma aula com alunos do Ensino Fundamental I trabalhando as noções de Matemática 
Financeira e para tanto serão aplicadas algumas aulas com o 4º ano do Ensino Fundamental I, 
voltadas ao ensino de como utilizar o dinheiro, e como não se endividar.
Espera-se com essa pesquisa incentivar o uso da Matemática Financeira, já na formação inicial dos 
alunos.

Palavras-chaves:   Educaçao Financeira nos anos iniciais, Endividamento, Crédito Fácil.

Introdução:

Esta pesquisa tem por objetivo focar o ensino da Matemática Financeira nos anos iniciais, onde 
visa ensinar aos alunos: qual o valor do dinheiro; qual a melhor forma de usá-lo; alertá-lo quan-
to ao consumo, se deve adquirir qualquer produto pagando à vista ou parcelado e quais são as 
condições de realizar uma compra a prazo.
Quando se ensina a criança, desde cedo, a utilizar o dinheiro, já estamos trabalhando com esses 
alunos para que futuramente, quando forem adultas, tenham a consciência do que é o endivid-
amento pode ser um caminho sem volta e até mesmo saber o valor do capital que por ela será 
conquistado. O Brasil tem dados alarmantes com relação ao endividamento, sendo que a faixa de 
jovem é a que contém o maior número de endividados segundos dados do SERASA (2014). Essa 
pesquisa vem ao encontro desses dados, buscando amenizá-los com uma instrução sobre o que 
é Matemática Financeira, já nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Para a realização dessa 
pesquisa apresentarei abaixo os objetivos que estão sendo desenvolvidos.

Objetivos:

O objetivo desta pesquisa é ensinar desde os anos iniciais a Matemática Financeira, para que no 
futuro seja possível que estas crianças quando forem adultos, tenham discernimento para utilizar 
o dinheiro, com isso não precisarão utilizar nenhum tipo de crédito, onde serão cobradas taxas e
juros exorbitantes.
Para tal aplicarei um plano de aula que já está pronto trabalhando os conceitos de Matemática
Financeira com os alunos de modo a ensinar o valor do dinheiro no nosso dia-a-dia.

Metodologia:

Esta é uma pesquisa qualitativa que apoiada em Goldenberg (2004) busca saber a importância 
do ensino da Matemática Financeira desde os anos iniciais. Conforme pesquisa realizada pelo 
SERASA, a porcentagem de jovens que se endividam ao atingirem a maioridade é muito grande, e 
baseando-se nisso, caso fosse ensinado a Matemática Financeira desde os anos iniciais, não seria 
possível mudar estas estatísticas atuais? 
É possível que ocorra esta mudança, porque as crianças irão crescer com a noção do valor do din-

heiro, qual a melhor forma de utilizá-lo, quando adquirir objeto de desejo material, qual a melhor 
forma de comprar, à vista ou parcelado, aquele bem vale o seu custo, dentre outras informações e 
questionamentos que serão feitas antes de se pensar em adquirir tal produto.
Abaixo segue a tabela com o levantamento realizado pelo SERASA (2014).

Fonte: https://www.serasaexperian.com.br/estudo-inadimplencia/

Mediante a analise destes fatos, criei um plano de aula onde procuro trabalhar justamente estas 
questões, com isso pretendo auxiliar a sanar estes dados citados acima. 
O plano de aula tem por objetivo ensinar aos alunos a Matemática Financeira utilizando como 
objeto de estudo a compra de aparelho celular, utilizando o valor à vista e parcelado, a aquisição 
através de lojas físicas e virtuais, mostrar aos estudantes qual o valor do dinheiro, qual é o custo 
do aparelho, quanto é cobrado de juros quando se compra parcelado, e com isso evidenciar o 
quanto perdesse dinheiro pagando juros desnecessários.

Resultados:

A pesquisa tem por objetivo, após a aplicação das aulas de matemática com os alunos do 4º ano 
do ensino fundamental I, atingir a consciência dos alunos quanto o valor do dinheiro, qual a mel-
hor forma de utilizá-lo e como devemos utilizá-lo. Se devemos poupar até atingir o valor do objeto 
de desejo material ou se devemos parcelar.
Até que ponto é necessário adquirir um bem material considerado top de linha, sendo que um 
mais simples e mais barato satisfaria as necessidades pela qual foi necessária a aquisição deste 
bem material.
Esse plano será aplicado com os estudantes na semana do dia 13/10 buscando atingir o objetivo 
proposto dessa pesquisa e conscientizar os alunos da importância do dinheiro na sociedade cap-
italista em que vivemos.

Considerações finais:

Faz-se necessária a revisão da forma de ensino nos anos iniciais, e começarmos a pensar em 
modificar a grade e qual a exigência de formação do professor que irá ministrar as aulas com as 
crianças, pois com a grade de formação do pedagogo, é possível verificar que a carga horária 
para matérias importantes como a matemática é deficitária e com isso o pedagogo não tem a 
formação necessária para ofertar aos alunos um ensino de matemática de qualidade, ao ponto de 
que a formação dos alunos não seja completa o suficiente para que o aluno tenha o discernimen-
to ao qual nos referimos acima. O PCN e a LDB, andam juntas na questão de que se deve ensinar 
matemática aos alunos utilizando situações do cotidiano.

Como sugestão fica para que os pedagogos devam dar aula apenas até o 2º ano do ensino fun-
damental I e a partir do 3º ano ser um professor especifico de cada matéria, pois a Matemática 
Financeira seria ensinada desde os anos iniciais de tal forma que a educação financeira seria ofer-
tada aos alunos desde o começo de seus estudos, formando assim cidadãos conscientes de como 
administrar seus ganhos e não mais sair gastando sem pensar em seus compromissos financei-

Figura1: TAXA DE INADIMPLÊNCIA POR FAIXA DE IDADE
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ros, como impostos que todos devemos pagar direta ou indiretamente, além de outras despesas 
cotidianas.
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