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1. APLICATIVO DE AUXÍLIO À PESSOAS QUE SOFREM DE DEPRESSÃO 
 

Jader Silva Paulo1; Prof. Dr. Tomas Guner Sniker2 

Resumo: O presente trabalho busca desenvolver a interface e o conteúdo de um 

aplicativo que terá como principal finalidade o auxílio no tratamento e também no pré-

diagnóstico de pessoas que sofrem de depressão, de forma prática, servindo de apoio 

através da utilização de conteúdos informacionais e instrucionais, não somente aos 

usuários que ainda não foram diagnosticados com o transtorno de humor, mas também 

como suporte aos indivíduos que já se encontram em processo de tratamento para o 

transtorno depressivo. 

Palavras-chave:   aplicativo, depressão, design de interface. 

Introdução 

A depressão é uma condição médica que vem gradativamente tornando-se mais 

frequente e comum à população mundial no decorrer dos últimos anos. Dados divulgados 

pela OMS (Organização Mundial da Saúde) em 2013 indicam que mais de 350 milhões de 

pessoas no planeta sofrem de depressão, número que representa 5% da população 

mundial. 

Ainda há muito a se descobrir a respeito da doença, porém ao contrário do que 

muitos ainda acreditam devido o estigma em torno da mesma, pode-se assegurar que a 

depressão possui um caráter endógeno, ou seja, a doença caracteriza-se através de 

alterações químicas no cérebro do indivíduo depressivo, em especial nos 

neurotransmissores, tais alterações podem causar sintomas como, anedonia, que 

caracteriza-se através da perda da capacidade de sentir qualquer tipo de prazer ou 

satisfação, problemas de concentração, problemas de sono, de humor, falta de motivação, 

entre outros.  

Por outro lado, atualmente, a tecnologia está cada vez mais presente na vida do 

homem, de forma visivelmente integrada quando o veículo em questão são os celulares. 

Os smartphones estão presentes em boa parte do dia a dia de todas as pessoas através 

da interação com aplicativos e com as mais variadas funções que um smartphone possibilita 

 

Pode-se perceber que o número usuários de smartphones tem crescido cada 
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2 Prof. Dr. Tomas Guner Sniker – Design Gráfico – FAAL – email: tsniker@yahoo.com.br 
    



vez mais no Brasil, chegando a superar o número de computadores, como mostram os 

seguintes dados: 

O Brasil conta com 306 milhões de dispositivos conectados à internet, a 
maioria (154 milhões) telefones inteligentes, segundo um estudo divulgado 
nesta quinta-feira em São Paulo pela universidade Fundação Getulio 
Vargas. O 26ª Relatório Anual de Tecnologia da Informação calculou que o 
Brasil conta com três terminais (computadores, tablets ou telefones 
inteligentes) para cada dois habitantes. Pela primeira vez em trinta anos, 
segundo o estudo, a venda anual de computadores e tablets caiu em 2014, 
com uma redução de 10% em comparação a 2013. (EXAME, 2015, n.p.) 

Sendo designers, profissionais que projetam a fim de suprir as mais 

diversas necessidades do homem moderno, diante do exposto, a proposta deste trabalho 

torna-se relevante ao fazer uso do design de interface com o intuito de auxiliar pessoas que 

sofrem de depressão através do uso de um aplicativo com conteúdo interativo e 

informacional projetado para smartphones. 

Objetivos 

O Desenvolvimento da interface e conteúdo de um aplicativo que terá como 

principal finalidade o auxílio no tratamento e também no pré-diagnóstico de pessoas que 

sofrem de depressão, de forma prática, servindo de apoio através da utilização de 

conteúdos informacionais e instrucionais, não somente aos usuários que ainda não foram 

diagnosticados com o transtorno de humor, mas também como suporte aos indivíduos que 

já se encontram em processo de tratamento. 

Metodologia 

Existem diversas formas e metodologias quando o objeto em questão é a criação 

de um produto de design. Sendo este o cenário apresentado, chega-se ao ponto atual onde 

pretende-se atingir o objetivo central deste projeto. Para isso, o desenvolvimento prático da 

proposta terá como base principal a metodologia de Löbach (2001), que consiste no uso de 

ferramentas objetivas para a criação de soluções práticas de problemas teóricos, tal 

processo define-se através de quatro principais fases: análise do problema, geração de 

alternativas do problema, avaliação das alternativas do problema e por fim, realização da 

solução do problema. 

Considerações finais 

O objetivo deste trabalho foi realizar um estudo abrangente acerca dos males da 

depressão e também do transtorno em si, de modo que com o conteúdo até o presente 

momento exposto seja possível o desenvolvimento de um aplicativo que possa ajudar 

aqueles que sofrem desse mal. Sendo assim a pesquisa apresenta resultados plausíveis 



para a definição da sequência de desenvolvimento do projeto final. 

O projeto, em sua primeira etapa consistiu basicamente no levantamento de 

dados palpáveis para que assim houvesse uma base sólida onde a estrutura do projeto se 

apoiará em seguida, a fim de que seja alcançado um produto final satisfatório em que assim 

como é definido em sua essência, o design será usado como forma de suprir uma 

necessidade do homem moderno, sendo assim uma forma de auxiliar pacientes em 

processo de tratamento, ou não, do transtorno depressivo. 

Referências 

MOREIRA, Antonia Viviane Rodrigues, et al. Depressão: Um Transtorno de Humor.  

TAVARES, Leandro Anselmo Todesqui. A Depressão Como Mal-estar 

Contemporâneo. São Paulo: Editora UNESP
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2. O REBRANDING DA EMPRESA LIFE PLUS: UM NOVO POSICIONAMENTO PARA MARCA 

Vinícius Pantaleão de Vasconcelos3; Tomas Guner Sniker 4 

Resumo: Para o desenvolvimento deste trabalho, foi observada a necessidade de 

aplicar os métodos do design gráfico e de branding para um estudo em que sejam 

definidas novas estratégias, para que a Life Plus, empresa de fidelização de clientes 

por meio de um sistema de troca de pontos, para se destacar agregando valor por 

intermédio de uma nova identidade visual, garantindo assim, um novo posicionamento 

para a marca. 

Palavras-chave:   design gráfico, branding e identidade visual. 

Introdução 

Na época atual, o branding mudou a forma de gestão de marca com o objetivo 

de estabelecer uma interação direta com o consumidor, para que ele possa valorizar e 

confiar nos serviços ou produtos de uma empresa. Fatores que são essenciais em sua 

valorização, sendo que a necessidade de uma boa gestão da marca, gera o 

reconhecimento do seu valor. A ascensão de uma marca depende da inovação no seu 

posicionamento, onde o branding está onipresente, pois através das técnicas utilizadas 

por meio dele, é possível gerar relevância para a marca, elaborando uma nova gestão, 

de forma que valorize os bens tangíveis e intangíveis com o seu consumidor. Pretende-

se então, com o estudo do branding, definir uma nova estratégia para melhor valorização 

da Life Plus, que servirão de base para a empresa obter um novo posicionamento. 

A Life Plus é uma empresa que foi criada para oferecer benefícios e 

reconhecimento à todas as pessoas que se preocupam com a qualidade de vida através 

da atividade física, com um programa de fidelidade, onde seu usuário acumula pontos 

por suas ações, e para agregar valor a elas, a empresa oferece uma rede de parceiros 

locais que proporcionam descontos para os alunos das academias credenciadas: Bio 

Ritmo Academia Limeira e Smart Fit Limeira. E loja parceiras online que oferecem uma 

porcentagem de cashback (dinheiro de volta).

                                                           
3 Graduando em Design Gráfico – FAAL – email: viniciuspantaleao@outlook.com  
4 Professor Orientador – Design Gráfico – FAAL – email: tsniker@hotmail.com    
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Objetivos 

O objetivo principal deste trabalho é definir uma nova estratégia de 

posicionamento para a Life Plus, por intermédio dos métodos do branding, de forma que a 

empresa possa se destacar com os seus usuários, e para complementar este novo 

posicionamento, também será necessário desenvolver um novo nome, um novo logotipo e 

uma nova identidade visual. 

Metodologia 

Para a segunda parte deste trabalho, o método escolhido para concluir o 

rebranding da empresa Life Plus tem como autor, Wheeler (2008). O método apresentado 

pelo autor é um processo composto por cinco fases: condução de pesquisa, classificação 

da estratégia, design da identidade, criação de pontos de contato e gestão ativos. 

Considerações finais 

No resultado parcial do trabalho foi possível compreender que o branding é uma 

disciplina essencial para uma empresa que busca um novo posicionamento no mercado, 

garantindo ao seu consumidor, praticidade, boas experiências e principalmente, a 

realização de suas expectativas. Através de tudo isso, é possível assegurar uma imagem 

relevante para a valorização da marca. A Life Plus foi lançada há 1 ano dentro das 

academias credenciadas e sentiu a necessidade de um novo posicionamento para a marca, 

pois o número de usuários ativos do cartão está abaixo do esperado. Na fundamentação 

teórica, o estudo do design gráfico e do branding, serviram como base para compreender 

o que será preciso para desenvolver o projeto, a fim de valorizar os bens tangíveis e 

intangíveis da empresa.  

A análise dos similares foi um dos pontos cruciais no trabalho, pois foi possível 

observar as diferentes formas que as empresas de programas de pontos, cuidam do bem-

estar de seus usuários e quais são os mecanismos que garantem praticidade para eles.  

Na presente pesquisa que está em andamento foram feitas entrevistas com os 

responsáveis pela empresa com fim de compreender as preferências do consumidor e 

identificar os stakeholders que estão ligados a empresa. Após garantir um novo 

posicionamento para a empresa, ela continuará sendo observada constantemente, para 

compreender se ela está obtendo os resultados esperados, que são: aumentar o número 

de usuários, definir quais benefícios garantem uma sensação tangível ao público-alvo e 

como os valores da marca estão sendo recebidos no mercado.



 

Referências 

WHEELER, Alina. Design de Identidade da Marca. 2 ed. Porto Alegre: Bookman, 2008. 

 
 



 

3. ESTUDO PARA A CRIAÇÃO DO WEBSITE “VANGO” 

Elton Pongilo5; Prof. Dr. Tomas Guner Sniker6 

Resumo: O serviço de transporte escolar e de translado é muito utilizado no Brasil, e 

está em constante crescimento. Contudo, há um grande déficit na divulgação desse tipo 

de serviço, principalmente nos meios digitais. Para solucionar o problema e facilitar o 

contato das pessoas com esses profissionais, foram realizadas pesquisas descritivas e 

bibliográficas, com o objetivo de coletar dados e referências em boas práticas de design 

de interface para desenvolver um site que centralize esses condutores. 

Palavras-chave: Design Gráfico; Design UI/UX; Website de busca; 

Introdução 

No Brasil o transporte público vem sofrendo grandes problemas. Não 

proporcionando conforto, rapidez e segurança para os passageiros. Segundo os dados do 

projeto “Comunica que Muda”, mais de 72% dos usuários avaliam negativamente o serviço 

de ônibus no Brasil, a principal reclamação é referente à superlotação (SOARES, 2017). 

Sabendo disso, a população passou a procurar outras formas para se locomover. Uma 

delas são os serviços de van, que se popularizou no meio escolar e de eventos. 

Apesar de o serviço estar em crescimento, o mercado está carente de 

ferramentas que ajudem os condutores de van, tanto para a divulgação do trabalho quanto 

para auxiliar no gerenciamento dos passageiros. 

Diante dessa carência e da dificuldade das pessoas em encontrar esses 

condutores, busco por meio deste projeto desenvolver uma interface de uma aplicação web 

utilizando conceitos e técnicas de design como ferramentas de desenvolvimento, que 

propõe uma centralização dos condutores que trabalham com transporte escolar ou de 

translado a fim de facilitar a divulgação do seu trabalho. 

 

Objetivos 

Desenvolver a interface de uma aplicação web para divulgar e facilitar o contato 

com os serviços de van escolar e de translado no Brasil. 

Metodologia 

Dentre os métodos analisados, o de Bernd Lobach (2001) é que melhor se 
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enquadra no projeto juntamente com alguns métodos enfatizado no design de interface. 

O método de Lobach (2001) por fins didáticos divide-se em quatro fases distintas, 

embora estas fases nunca sejam exatamente separáveis no caso real. Elas se entrelaçam 

uma as outras, com avanços e retrocessos. São elas: Análise do problema; Alternativas do 

problema; Avaliação das alternativas do problema; Realização da solução do problema. 

A fase de análise do problema é o ponto de partida para o processo de design, 

também conhecida como fase da preparação. Nela será feito a coleta e análise das 

informações. 

Seguindo para a fase de alternativas do problema será feito a produção de 

ideias, os esboços e a geração de alternativas. Os métodos utilizados para produzir as 

alternativas será o “fluxo do usuário” que trata-se de uma representação visual do fluxo de 

interação para completar as tarefas dentro do produto. Sitemaps que é um diagrama das 

páginas de um site organizadas hierarquicamente. E Sketches e Wireframes que são 

rascunhos das estruturas das páginas, bem como sua hierarquia e os principais elementos 

que a compõe. (TEIXEIRA, 2017) 

Segundo Lobach (2001) na fase de geração de alternativas, se fazem visíveis as 

ideias por meio de esboços ou modelos preliminares, eles poderão ser comparados na fase 

de avaliação das alternativas apresentadas. Entre as alternativas elaboradas pode-se 

encontrar agora qual é a solução mais plausível. 

Como forma de avalição será utilizada a prototipagem, que é um método que 

permite a visualização e a avaliação prévia das funcionalidades da interface, como a 

transição entre telas. 

O último passo do processo de design é a materialização da alternativa 

escolhida. Ela deve ser revista mais de uma vez, retocada e aperfeiçoada. Nesta fase será 

feito uma biblioteca de padrões de elementos e de interações que serão usados em todo o 

site, a fim de manter o design consistente em diferentes telas. Após isso, serão montadas 

as telas de alta fidelidade juntamente com a prototipação delas. 

Considerações finais 

Como resultado parcial do trabalho foi definido e organizado os dados cadastrais 

dos condutores. Foi identificado dois tipos de usuários: O que está à procura de uma vaga, 

e o que quer todas as vagas do veículo. E três formas de pesquisa: Os que procuram pelo 

destino; pela cidade de origem; ou por ambos. A pesquisa ainda está em andamento e as 

conclusões completas serão divulgadas após a conclusão do trabalho. 



 

Referências 

SOARES, Ravi. Superlotação é principal reclamação de passageiros de ônibus: Na 

RMR passageiros se queixam dos assaltos recorrentes aos coletivos. 26/01/2017, às 09:50. 

Disponível em: <http://radiojornal.ne10.uol.com.br/noticia/2017/01/26/superlotacao-e-

principal-reclamacao-de-passageiros-de-onibus-52091>. Acesso em: 12 mar. 2017. 

O QUE é o Transporte Fretado?. Disponível em: <http://www.sofretados.com.br/fretados/o-

que-e-transporte-fretado/>. Acesso em: 09 abr. 2017. 

LOBACH, Bernd. Design Industrial: Bases para a configuração dos produtos industriais. 

1º. ed. Rio de Janeiro: Editora Edgard Blucher Ltda, 2001. 206 p. 

TEIXEIRA, Fabricio. Métodos e entregáveis de UX. Disponível em: 

<http://fabricio.nu/metodos/>. Acesso em: 13 ago. 2017. 

 
 



 

4. IDENTIDADE VISUAL PARA A LOJA DE ROUPAS “PRA BADALAR” 

Luan Rossi dos Santos7, Prof Dr. Tomas Guner Sniker8 

Resumo: Neste projeto, será tratado a respeito do desenvolvimento de uma identidade 

visual para uma loja de roupas feminina denominada “Pra badalar”. Tendo isto em vista o 

método escolhido foi o de Peón. Pretende-se chega-se a um resultado no qual os objetivos 

e os interesses da empresa sejam alcançados e assim possa permanecer no mercado 

sendo uma empresa bem vista e lembrada. 

Palavras chave: Identidade visual; redesign. 

Introdução 

Com o crescimento do mercado brasileiro, as empresas tendem a melhorar sua 

comunicação com seu público-alvo, por isso as grandes empresas trabalham na sua gestão 

de suas marcas. Com isso auxiliam na construção da percepção da imagem dos seus 

produtos e serviços e, consequentemente, aumentam o valor e percepção da marca. No 

entanto, as pequenas e micros empresas não utilizam dessa estratégia pelo fato de muitas 

vezes não terem conhecimento na área ou pelo fato de não terem recursos financeiros 

disponíveis para o processo. 

Neste contexto, o presente trabalho objetiva o desenvolvimento de um projeto 

de identidade visual para a empresa “Pra badalar” modas e confecções ME, Situada na 

cidade de Americana, atualmente no ramo de venda e confecção de roupas femininas, 

desde o ano 2006. A intenção é trabalhar com base no método de projeto de design e 

construção de marca. 

Objetivos 

Elaborar uma identidade visual para a empresa “Pra badalar”, seguindo o método 

da Peón para a elaboração do projeto.  

 

Metodologia 

O método deste projeto baseia-se no trabalho de Peón. Este método foi 

estabelecido porque se adapta bem a estratégia de design para a elaboração da marca e 

toda a aplicação em papelaria para a empresa, fazendo com que cada etapa seja adaptada 

da melhor maneira possível para que o projeto seja finalizado com sucesso. 
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Resultados 

A intenção do projeto é aumentam o valor e percepção da marca, mostrando o 

quanto de valor uma boa identidade visual trazer a seus negócios. 

Considerações finais 

Ao longo desse projeto foi realizado um estudo sobre conceitos de design e a 

importância dele em ser aplicada em sua identidade visual, como vantagem no 

reconhecimento e crescimento no mercado atual. Com isso é possível compreender as 

vantagens e os benefícios que existem obter a partir de uma identidade visual bem 

elaborada. 

Referencias: 

 

PEÓN, Maria Luísa. Sistema de Identidade Visual. 4 eds. Rio de Janeiro: 2AB, 2009.  

 
 



 

5. EDIÇÃO E PÓS-PRODUÇÃO DE UM ENSAIO FOTOGRÁFICO DE MODA OUTONO / INVERNO 
 

Amanda Cristina Segobe9, Prof Dr. Tomas Guner Sniker10 

Resumo: O objetivo principal do projeto é apresentar um ensaio fotográfico relacionado 

com as tendências de moda outono / inverno de 2017. Além disso, o projeto será 

apresentado em um book fotográfico, mostrando as técnicas de pós-produção com o 

software Adobe Photoshop. 

Palavras-chave: Ensaio Fotográfico, Pós-produção, Book fotográfico.  

Introdução 

O termo ensaio fotográfico é muito explorado por fotógrafos de diversas áreas, 

com oportunidades de criar e explorar cada um deles. Muitas pessoas buscam por um 

ensaio fotográfico em busca de oportunidades no mercado de trabalho como modelo ou até 

mesmo para resgatar sua autoestima. 

O mercado fotográfico cresceu em vários setores, principalmente nas redes 

sociais, onde as pessoas se preocupam muito com a imagem que será postada, por este 

motivo a pós-produção de imagens torna-se muito importante para aprimorar e realçar 

muito mais a beleza de uma fotografia. 

Com a realização de um ensaio fotográfico serão colocadas em prática técnicas 

básicas de fotografia, pois para um resultado satisfatório na edição de imagens, é preciso 

que a foto esteja nítida e com ótima qualidade. 

Por fim, será ressaltada a importância de técnicas de pós-produção dos olhos, 

pele, cabelos e boca, através do software Adobe Photoshop de um ensaio fotográfico em 

estúdio, voltado para modelos apresentarem a coleção de roupas outono / inverno da 

boutique Lú Fashion, localizada em Pirassununga SP, apresentando os resultados em um 

book fotográfico. 

 

Objetivos 

Desenvolver um ensaio fotográfico relacionado a moda com as tendências 

outono / inverno de 2017 com o objetivo de elaborar um capítulo com explicações a respeito 

da pós-produção de imagens de pessoas que no projeto final será apresentado em um book 

fotográfico mostrando as tendências e as edições aplicadas no software Adobe Photoshop.  
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Metodologia 

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

(1998), onde serão utilizadas as seguintes etapas:  

1 - Problema: A necessidade deste projeto será a de proporcionar um ensaio 

fotográfico, mostrando técnicas de edição e pós-produção de fotografias de pessoas, 

apresentando sua importância, e levando em consideração as tendências de roupas de 

outono e inverno que serão utilizadas no ensaio das fotos. 

2 - Definição do problema: Em um trabalho relacionado a ensaio fotográfico e 

edição de imagens em fotografias de pessoas, devem ser cogitadas as diferentes 

tendências de roupas e acessórios nos quais se referem ao ensaio outono e inverno, além 

dos ambientes e tipos de iluminação. Em seguida, é preciso definir os diferentes tipos de 

tratamento para cada parte do corpo do (a) modelo, como pele, lábios, olhos, cabelos, entre 

outros. 

3 - Componentes do problema: Como podemos ver no quadro abaixo os 

componentes do problema se referem as roupas que serão utilizadas no ensaio fotográfico, 

além das pesquisas relacionadas a tendências para solução. 

 

MATERIAIS 

 
- Utilizar roupas relacionadas com as tendências de moda outono e 
inverno do ano de 2017; 
 
- Utilização de um estúdio fotográfico ou cenário adequado. 
 

   

CARACTERÍSTICAS 

 
- Pesquisar tendências de roupas outono e inverno, dividindo-as em 
partes: cores, tecidos, estampas, sapatos, maquiagem e cabelo. 
 

 

 

4 – Coleta e análise de dados: Os dados serão analisados a partir da forma como 

foram resolvidos os subproblemas, onde será levado em consideração os pontos negativos 

e positivos de cada um. Após isso, a análise irá colaborar por meio de sugestões do que 

não fazer no desenvolvimento do projeto. 

5 – Solução: Através das pesquisas relacionadas a tendências de moda outono 

e inverno serão solucionadas os problemas do projeto final. 

Resultados 

O resultado será apresentado através de um ensaio fotográfico que está em 

andamento, posteriormente, terão as fotos reveladas e anexadas juntamente com um book 



 

fotográfico que poderão ser analisadas detalhadamente as técnicas de pós-produção de 

imagem que foram aplicadas para realçar significativamente as fotos, além das tendências 

e influências de moda outono e inverno. 

Considerações finais 

Por meio de pesquisas voltadas para a área da moda relacionada com as 

tendências outono / inverno foi possível adquirir fotos para a divulgação de lojas e boutiques 

que necessitam deste trabalho e para o aperfeiçoamento do projeto estão sendo utilizadas 

técnicas de edição com o software Adobe Photoshop para que as fotos fiquem com extrema 

qualidade e relevância para o uso comercial. 
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6. ENSAIO FOTOGRÁFICO DE PETS COM A TEMÁTICA PERSONAGENS DA TV 

 

Lucas Metzner de Godoy11, Prof Dr. Tomas Guner Sniker12 

Resumo: O tema da pesquisa será sobre a realização de ensaios fotográficos de animais 

de estimação. O projeto final será um book fotográfico com um DVD personalizado, nos 

quais os conceitos e técnicas desse crescente ramo da fotografia e produção de books 

serão colocados em prática, utilizando como temática para o ensaio fotográfico os trajes de 

personagens conhecidos da TV. 

Palavras-chave: Fotografia, Pets, Book fotográfico.  

Introdução 

Atualmente, a fotografia é rápida e eficiente graças aos diversos recursos 

tecnológicos existentes, como os smartphones e câmeras digitais que podem registrar uma 

grande quantidade de fotos em pouquíssimo tempo e com um armazenamento muito 

superior se comparadas com as câmeras analógicas e seus filmes de rolo. 

A área de fotografia vem crescendo demasiadamente nos últimos anos. A 

necessidade de inovar e criar novos ramos para essa área vem aumentando graças as 

necessidades impostas pelos consumidores. É aí que surge o ramo da fotografia conhecido 

como Fotografia de “Pets” (animais de estimação). Um ramo diferente e inovador, que 

parece cada dia mais despontar como nova e grande tendência.  

Apesar da fotografia e diagramação de books para pets parecer, na maioria das 

vezes, seguir o mesmo raciocínio de enquadramento e técnicas utilizadas para fotografar 

pessoas, é nesse ponto que surgem as principais diferenças, e na maioria das vezes, 

dificuldades. Essas dificuldades não se limitam apenas ao comportamento psicológico que 

é totalmente diferente, por exemplo, de um cão para um humano, mas também no quesito 

de técnicas de iluminação, ambiente de cenário, trajes para os ensaios entre outros fatores 

que serão apresentados no resultado final do projeto. 

Objetivos 

Com o grande crescimento dos ramos ligados a fotografia digital, a fotografia de 

Pets estabeleceu um acelerado crescimento nos últimos anos, proporcionando uma alta 

demanda de serviços relacionados ao tema. Sendo assim, a pesquisa tem como objetivo a 

realização de um ensaio fotográfico de animais de estimação com uma temática de 

personagens da TV seguindo como base as técnicas pesquisadas.  

                                                           
11 Graduando em Bacharel em Design Gráfico – FAAL – email: lucaas.metzner@gmail.com 
12 Professor Orientador – Design Gráfico – FAAL – e-mail: tsniker@hotmail.com 

mailto:tsniker@hotmail.com


 

Metodologia 

A pesquisa será realizada em 7 etapas, seguindo como base o método projetual 

de Bruno Munari. As etapas são as seguintes: 

1 - Problema: O problema está fundamentado na realização de um ensaio 

fotográfico de pet, utilizando uma temática personalizada. 

2 - Definição do Problema: Serão identificados os passos, técnicas e ferramentas 

que conduzirão a uma solução. 

3 - Componentes do problema: Será colocado em pauta cada subproblema do 

ensaio fotográfico que incorpora o todo, para então serem analisados de maneira isolada. 

4 - Coleta e análise de dados: Acrescentará informações, conceitos e possíveis 

erros que podem ser evitados durante o processo de produção do ensaio fotográfico de 

pets. 

5 - Materiais e tecnologia: Será realizada uma análise das possibilidades para 

executar o projeto, levando em conta, os materiais que mais se enquadram tanto na área 

de acessórios para pets quanto na utilização do material correto para confecção do book 

fotográfico. 

6 - Experimentação modelo e verificação: experimentações que melhorem o 

desenvolvimento do ensaio fotográfico e adaptá-los de forma coerente para posteriormente 

ser gerada uma solução para o projeto. 

7 - Solução: Será o ensaio de pets apresentado em um book fotográfico, que foi 

confeccionado utilizando a melhor alternativa gerada por meio das etapas projetuais, 

possibilitando a solução de todas as necessidades exigidas pelo problema. 

 

Resultados 

O resultado será um ensaio fotográfico de pets apresentado em um book 

fotográfico juntamente com um DVD personalizado, ambos contendo as fotos realizadas 

seguindo as pesquisas relacionadas a fotografia de pets e utilizando a temática 

“Personagens da TV” para ser aplicada no ensaio fotográfico. 

Considerações finais 

Quando utilizadas as técnicas corretas, juntamente com o conhecimento de 

cenário e comportamento animal, pode-se realizar um projeto que consiga unir fotografia e 

animais de estimação, tal combinação que providencia um projeto artístico diferente devido 

a personalização e utilização de ideias inovadoras, que só tendem a crescer junto com a 

fotografia digital e com o ramo de negócios relacionados a animais de estimação. 
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7. APLICATIVO DE REDE SOCIAL PARA DIABÉTICOS 

Tatiane Ueno 13; Tomas Guner Sniker 14 

 
Resumo: Há um grande número de pessoas no mundo que possuem Diabetes, uma 

doença crônica metabólica que atinge desde crianças até adultos. O Diabetes é classificado 

em vários tipos, e é importante que haja um tratamento controlado para que a doença não 

cause danos à saúde. Muitas das pessoas que possuem Diabetes, utilizam da internet para 

buscarem informações ou mesmo trocarem experiências sobre o convívio com a doença, 

por isso existem websites, blogs e fanpages que falam frequentemente sobre assuntos 

relacionados a mesma. Pensando justamente nessas pessoas se teve a ideia de 

desenvolver o projeto de um aplicativo de rede social com um conteúdo exclusivamente 

para diabéticos e profissionais da saúde. Onde eles poderão postar informações sobre o 

tratamento da doença e compartilhar de experiências, auxiliando assim uns aos outros. 

Todo o projeto apresenta pontos importantes sobre o desenvolvimento e criação de um 

aplicativo de rede social, para que tudo seja executado da melhor forma possível e todos 

os objetivos desse projeto sejam alcançados. 

Palavras-chave: design gráfico, design de web, aplicativo, interface, usabilidade, diabetes. 

Introdução 

Nos dias atuais as pessoas utilizam cada dia mais da internet para buscarem 

informações e se comunicarem, por isso há um grande número de acessos às redes sociais 

e websites.  

As redes sociais têm a função de proporcionar uma grande interação mundial de 

rápido e fácil acesso. As pessoas utilizam delas para se comunicarem o tempo todo, 

postando diversos tipos de conteúdo que se possa imaginar, mas com um só objetivo, 

interagir com outros usuários que buscam pelo mesmo propósito. 

Um dos assuntos que é muito procurado e conversado nas redes sociais é sobre 

o Diabetes, uma doença crônica metabólica que afeta uma grande parte da população 

mundial. Muitas pessoas buscam informações sobre a doença na internet, como também 

muitos diabéticos e profissionais da saúde relacionados a essa doença publicam em suas 

redes sociais sobre o convívio e sobre os tratamentos. Existem vários websites, blogs e 

fanpages que abordam sobre o tema diariamente e constantemente. 

Por isso, o desenvolvimento desse projeto tem como proposta proporcionar um 

aplicativo de rede social para diabéticos, onde eles possam postar e compartilhar 
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exclusivamente sobre esse conteúdo. 

Objetivos 

Desenvolver um aplicativo de rede social para diabéticos com uma interface 

interativa e atrativa, permitindo que eles tenham um meio de interatividade exclusivamente 

sobre o Diabetes. 

Metodologia 

Segundo Bernd Löbach (1976), dependendo da complexidade e magnitude do 

projeto, é útil, para fins didáticos, dividi-lo em quatro fases distintas, embora estas fases 

nunca sejam exatamente separáveis no caso real, elas se entrelaçam umas às outras, com 

avanços e retrocessos. 

Por isso, o método de Löbach por sua decorrência, é o que melhor se encaixa 

para o desenvolvimento desse projeto. As etapas que são propostas por Löbach visam a 

elaboração de um projeto organizado para que o resultado final seja bem desenvolvido e 

atenda a todas as expectativas. 

Löbach tem como proposta apontar que o processo de design além de ser um 

processo criativo, também ajuda a encontrar e a solucionar problemas. 

O Método de Löbach é o escolhido para o desenvolvimento desse projeto, 

visando uma elaboração e estruturação bem desenvolvida para atender a todas as 

propostas da interface do aplicativo. 

Considerações Finais 

Considerando o resultado parcial do trabalho é importante relatar o quanto seria 

interessante um aplicativo de rede social exclusivo para diabéticos. A troca de experiências 

e informações entre os usuários é relativamente essencial para um bom controle durante o 

tratamento e aceitação da doença. 

Na análise de similares foi possível observar como diabéticos e profissionais da 

saúde, utilizam das redes sociais como forma de interação em relação ao Diabetes. Isso foi 

muito importante para garantir que o projeto desenvolvido atenda a todas as expectativas 

dos usuários, garantido mais praticidade e interatividade no aplicativo de rede social. 

Na presente pesquisa que se encontra em andamento, após feito um 

questionário direcionado ao público-alvo para identificar quais eram os pontos negativos e 

positivos referente ao desenvolvimento do projeto, os resultados serão analisados para 

serem solucionados conforme planejamento seguindo o método escolhido.  
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8. O MOVIMENTO CORPORAL NAS ARTES VISUAIS: Um estudo de sua representação a partir 

de técnicas artísticas tradicionais à animação digital. 
 

Milena de Oliveira 15; Lucas Ribeiro de Melo Costa 16. 

 
Resumo: A pesquisa trata sobre a representação do movimento corporal nas artes visuais 

por meio de uma contextualização histórica - a partir do surgimento da câmera fotográfica 

- sobre os modos de apreensão desses movimentos e suas aproximações para com a 

animação digital. Para isso, foi feita uma comparação entre as técnicas tradicionais e as 

utilizadas na produção da animação digital, com base na noção de tempo e espaço que 

permeiam essas obras. A pesquisa é de cunho teórico-crítica: com análises das produções 

de Giacomo Balla, Edgar Degas, Théodore Géricault, entre outros artistas que utilizam 

técnicas tradicionais, bem como os animadores atuais Glen Keane e William Kentridge. 

Propõe-se com essa análise comparativa, entender a importância do estudo do movimento 

corporal para as atuais produções de animação por computação gráfica e discutir a 

relevância das técnicas tradicionais para o surgimento daquelas digitais, bem como a 

influência que essas linguagens adquirem na noção de tempo e espaço. 

Palavras-chave: Movimento corporal, Animação, Artes visuais. 

Introdução  

A representação do movimento sempre aconteceu e o registro da dinâmica dos 

corpos já foi feita de diversas formas e com diferentes técnicas ao longo da história da arte. 

A fotografia (mais especificamente a cronofotografia) trouxe, de forma mais incisiva, novas 

reflexões sobre movimentos rápidos e antes não vistos sem o auxílio da lente, assim como 

os futuristas deixaram clara em seus manifestos a representação do movimento (ARGAN, 

1992).  

Depois da evolução de tecnologias como a câmera e a evolução do cinema de 

animação, por exemplo, chegamos hoje no ambiente digital, que tornou produções antes 

manuais em novidades realizadas por meio de computadores. 

Antes os artistas tocavam os materiais e sujavam as mãos, tínhamos assim um 

contato direto e tátil com os produtos finais. Com a digitalização da arte, grande parte da 

produção artística é feita por intermédio de códigos e uma representação luminosa da tela 

do computador (LÉVY, 1999).  

A animação digital estilo Disney – mais voltada para o entretenimento – 

predominou (FOSSATTI, 2009), mas o intuito aqui é poder discutir sobre a competência 
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artística da representação do movimento corporal nesta forma de arte. A partir de uma breve 

apresentação do movimento corporal e sua representação nas artes visuais, pretende-se 

fazer uma comparação entre as técnicas de desenho, pintura, fotografia e escultura com as 

atuais técnicas de animação digital, pois esta última apresenta características similares aos 

métodos tradicionais, bem como insere novas características na apreensão do movimento 

e nas noções de espaço e tempo.  

Desta maneira, a pesquisa pretendeu aproximar essas linguagens a fim de 

promover reflexões em torno dos conceitos inerentes a ideia de movimento corporal. 

Portanto, através de uma análise reflexiva sobre suas formas de representação, propôs-se 

um retorno às origens da construção da imagem em movimento, de sua relação 

diferenciada com a tecnologia digital e de algumas noções acerca do espaço/tempo 

envolvidos nessas produções. 

Objetivos 

O presente estudo teve como objetivo analisar o processo de surgimento da 

representação do movimento nas artes visuais a partir de uma contextualização histórica; 

explicar sua importância para o surgimento da animação; analisar os modos de apreensão 

do movimento corporal nas artes visuais, e, assim, fazer comparações com as técnicas 

tradicionais da representação do movimento e as utilizadas na produção da animação 

digital, com base na noção de tempo e espaço que esse tema sugere. 

Metodologia 

A pesquisa é bibliográfica (elaborada a partir de material já publicado), feita por 

meio de levantamento e revisão bibliográfica, onde é apresentado um panorama histórico 

da representação do movimento corporal a partir do surgimento da fotografia e sua 

influência na pintura, no desenho e na escultura, até as atuais técnicas da animação digital.  

O surgimento da fotografia foi escolhido como ponto de partida por ter sido um 

tipo de tecnologia que marcou a história da arte e modificou nossa percepção de 

movimento, e, por conseguinte, outras linguagens artísticas. (PAULA, 1999) 3  

O artista Degas, por exemplo, tem em suas pinturas e esculturas a impressão do 

movimento e do instante fotográfico. (ARGAN, 1992) A partir da contextualização desses 

métodos representativos do movimento, a pesquisa inicia comparações entre as técnicas 

tradicionais (desenho, pintura, escultura e fotografia) e as técnicas atuais de animação 

(computação gráfica). O conteúdo é desenvolvido criticamente envolvendo mídias digitais 

relativo às mudanças e possibilidades permitidas pelas novas mídias e a análise 

comparativa entre estas e as mídias tradicionais de arte, é feita visando suas 

consequências sobre a cultura atual e o modo de apreciar as obras artísticas.  



 

Esse estudo comparativo - baseado nas referências bibliográficas - tem cunho 

crítico e, para isso, são propostas reflexões sobre o tema abordado na pesquisa através de 

análises e aproximações entre os trabalhos apresentados, tal como a abordagem desses 

aspectos por outros autores. 

Resultados 

As linguagens artísticas mais tradicionais - e que lidam com a representação do 

movimento corporal - contribuíram para o surgimento e aperfeiçoamento da animação 

digital e vimos que hoje a utilização de softwares na produção destas é muito comum. Esses 

novos artifícios da computação gráfica propõem que o computador seja a ferramenta e que 

a arte seja elaborada através de códigos, diferenciando o método de trabalho e a 

experiência espaço-temporal que as técnicas tradicionais operam. Apesar disso, essas 

linguagens apresentam pontos convergentes, além de se influenciarem mutuamente. 

Considerações Finais 

Falar sobre a história do movimento nas artes visuais é essencial para entender 

um pouco mais sobre a animação digital e, mesmo que a área digital esteja constituindo um 

novo modus operandi para a arte, as técnicas tradicionais continuam sendo importantes por 

fazer parte de um processo de ampliação dessa linguagem e, além disso, esses dois 

mundos podem ser vinculados, tornando o percurso mais simples sem diminuir a 

complexidade dessas obras. 

 

Referências 

ARGAN, G. C. Arte moderna: do iluminismo aos movimentos contemporâneos. Tradução 

Denise Bottmann, Frederico Carotti. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.  

FOSSATTI, C. L. Cinema de animação: Uma trajetória marcada por inovações. Encontro 

nacional de história da mídia, Rio Grande do Sul, p.1-21, 2009. 4  

LÉVY, P. Cibercultura. 1. ed. Brasil: EDITORA 34, 1999. 264 p.  

PAULA, J. Imagem & Magia: fotografia e Impressionismo – um diálogo imagético. Revista 

Impulso, v. 11, n. 24, Campinas, p. 53-71, 1999. 

  



 

8. IDENTIDADE VISUAL PARA MARCA DE SKATE “CONDUCTION SKATEBOARDING” 
 

Leonardo Paracampos Surge 17; Tomas Guner Sniker 18. 

Resumo: Atualmente, a prática do skate é conhecida no mundo inteiro, principalmente nas 

grandes metrópoles. Este projeto trata-se do redesign da identidade visual de skate 

“Conduction Skateboarding”, localizada na cidade de Americana, interior de São Paulo. 

Tendo em vista tal objetivo adotou-se o método de Peón (2003).  

Palavras-chave: skate, redesign, identidade visual. 

Introdução 

No Brasil, é conhecido apenas como skate, mas nos Estados Unidos onde foi 

criado, é chamado de skateboard. Uma tradução da palavra skateboard seria patins em 

uma prancha. Um esporte, porém, considerado um estilo de vida pelos seus praticantes, 

que teve início em meados dos anos 60. Empresas ligadas ao esporte estimam que no 

Brasil exista em torno de 5 milhões de skatistas, e tratam a modalidade como a segunda 

mais praticada por homens no país, atrás apenas do futebol. De acordo com a CBSK, 

Confederação Brasileira de Skate, o mercado brasileiro conta com mais de R$ 1 bilhão ao 

ano em venda de roupas e acessórios, com forte potencial de crescimento, segundo 

pesquisa realizada pela SGI Europe (Sports Good Intelligence) em parceria com a ASF 

(Adventure Sports Fair) e a promotora alemã de eventos esportivos ISPO. 

É o caso da Conduction Skatebarding, uma empresa que fabrica produtos para 

skate na região de Americana desde 2011. A empresa é voltada para a fabricação de 

shapes19, também conhecidos como decks20, basicamente é uma junção de várias lâminas 

de madeira coladas uma em cima da outra e prensadas. Porém, nem todas as pessoas 

possuem um conhecimento junto com um faturamento para investir na marca. Isso pode 

resultar em marcas com resultados não esperados ou positivos. Está é a situação atual da 

empresa Conduction Skateboarding.   

Objetivos 

A concepção deste projeto é dada no desenvolvimento da identidade visual da 

empresa Conduction Skateboards, bem como as peças complementares necessárias para 

compor o seu Sistema de Identidade Visual, SIV. 
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Metodologia 

Tendo em vista o objetivo proposto será adotado o método de Peón (2003), 

segundo o autor o método é o conjunto e a ordenação de procedimentos para a realização 

de um dado objetivo, assim como uma ferramenta para o desenvolvimento de um projeto. 

Segundo Peón (2003) o processo de projetação está dividido em 3 fases: Fase 

A – Problematização; Fase B - Concepção; Fase C - Especificação. Fase A – 

Problematização: é a fase em que é diagnosticada a situação de projeto e seu 

equacionamento, para posterior desenvolvimento de uma solução. Na primeira fase, nada 

é necessariamente produzido. Fase B – Concepção: é quando a identidade visual será 

delineada. Ela é formada por cinco etapas: Geração de alternativas; Definição do partido; 

Solução preliminar; Validações; Solução. Fase C – Especificação: definem-se todas as 

especificações para que o sistema de identidade visual possa ser implantado, na forma de 

um manual de identidade visual e de projetos específicos para cada uma das aplicações. 

Considerações finais 

Em função do projeto não estar finalizado, segue com ausência dos resultados 

finais. Está em andamento a criação dos esboços.  

Referências 

CBSK, Confederação Brasileira de Skate. Disponível em: 

<http://www.cbsk.com.br:8040/paginas/mercados-do-skate-no-brasil-e-no-mundo>. 

Acesso em: 26 Mar. 2016.  

PEÓN, Maria Luísa. Sistema de identidade visual / Rio de Janeiro: 2AB, 2003 (3ª edição).  



 

9. PROJETO DE BRANDING E REPLANEJAMENTO DA MARCA “PHOBIA” 

Matheus Aro Schiavinatto21; Prof. Dr. Tomas Guner Sniker 22 

Resumo: O objetivo deste trabalho consiste na criação de uma estratégia de branding 

para uma marca de roupas “Phobia”, desativada dois anos atrás. Para obter sucesso na 

reativação da marca optou-se por utilizar o método criado por Wheeler (2009) para 

geração de projetos de branding e identidade visual. Os resultados obtidos até o presente 

momento foram as identificações dos problemas da marca, a definição do público alvo e 

as referências visuais a serem seguidas. 

Palavras-chave:   Design gráfico, Branding, Identidade visual, Marca, Vestuário. 

Introdução 

O mercado de estampas para pôsteres e camisetas é uma área que vem 

crescendo muito, devido à facilidade de comercialização, já que a internet proporciona 

várias ferramentas prontas e tem o poder de atingir um grande número de pessoas. 

Hoje, possuir uma boa mercadoria não basta, pois se não houver um 

planejamento sobre o posicionamento da marca ou até mesmo uma estratégia de 

marketing, as vendas podem ser baixas. Esses pontos citados são essenciais para garantir 

o sucesso de uma boa marca. 

A proposta desse projeto é o replanejamento de uma marca que fabrica 

estampas para camisetas e pôsteres. A ideia surgiu perante a necessidade de ampliar a 

visibilidade da marca, que no momento não possui muito espaço no mercado, devido à 

carência de uma identidade visual bem trabalhada.  

A marca em questão se chama “Phobia”, e foi criada na cidade de Piracicaba no 

ano de 2015 por dois estudantes universitários com o intuito de atender todo o território 

brasileiro por meio de vendas online, porém encerrou suas atividades no mesmo ano devido 

à baixa demanda de vendas. A marca fazia suas vendas por meio de um site e pela página 

do Facebook. 

Quando a marca foi criada, não houve uma preocupação em planejar a mesma, 

e como ela iria se comportar no mercado, nem como ela criaria uma relação com seu 

público-alvo, mas com o passar do tempo os criadores da mesma perceberam que isso foi 
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um enorme problema, já que as vendas decaíram muito, não por seu produto ser de baixa 

qualidade, mas sim pela falta de um planejamento que sustentaria a marca por um longo 

tempo. 

O propósito deste projeto é o replanejamento e a criação do branding da marca, 

objetivando trazer a mesma de volta ao mercado com uma estrutura que a mantenha ativa 

e firme no mercado, perante as concorrentes. 

Objetivos 

Pretende-se criar uma estratégia de branding e o replanejamento visual da 

marca “Phobia”. 

Metodologia 

O método a ser adotado para a realização do projeto será o de Wheeler (2009), 

pois ele complementa perfeitamente as necessidades para o desenvolvimento. O método 

se baseia nas seguintes fases: “Condução da pesquisa” voltada para a coleta de dados e 

direcionamento do projeto; “Classificação da Estratégia” que é etapa direcionada a análise 

das coletas de dados; “Design da identidade” voltado a aplicação dos dados recolhidos para 

o início da execução da identidade visual; “Criação de pontos de contato” direcionada aos 

teste das aplicações da identidade visual desenvolvida e sua finalização; “Gestão ativos” 

voltada ao lançamento da marca em questão. 

Considerações finais 

O projeto se encontra atualmente na fase de análise dos dados recolhidos na 

qual os mesmos estão sendo estudados e sintetizados para dar continuidade à próxima 

fase. Os resultados alcançados até agora foram a definição do público alvo da marca. É 

importante salientar que este projeto encontra-se em andamento e as completas 

conclusões serão divulgas posteriormente. 

Referências 

WHEELER, Alina. Design de Identidade da Marca. 3ª edição, Porto Alegre: Editora 

Bookman, 2009. 

 

  



 

10. DESIGN EDITORIAL PARA A BANDA “EU, A VÉIA E OS CARAS” 

Luis Felipe Maia dos Santos23; Prof. Dr. Tomas Guner Sniker24 

Resumo: Este trabalho objetiva a produção de um livro documentário para a banda “Eu, 

a Véia e os Caras”. Todos os textos presentes no livro serão escritos de acordo com 

informações fornecidas pela banda. Utilizando o método de Munari (1981), será 

encontrada uma solução de design que atenda à necessidade da criação do livro, de 

forma que as análises sirvam de fundamento para a escolha dos elementos gráficos de 

modo a dar início no desenvolvimento do livro, tendo sua conclusão a entrega da versão 

impressa.  

Palavras-chave:   design editorial; livro documentário; bandas de rock; Eu, a véia e os caras. 

Introdução 

Os livros documentários atendem a necessidade que o homem sempre teve 

de conservar a memória, considerando que toda a história da humanidade foi registrada 

com o passar das gerações, seja em forma de pinturas, textos, esculturas, temos 

registros de primeiros livros feitos pelos sumérios, nos quais é possível identificar 

esboços de grids e uso de simbologia para redigir textos (MEGGS, 2009). 

  

Partindo para outro período da história, os hieróglifos consistiam em 

pictogramas que retratavam objetos ou seres, eram combinados para designar ideias 

concretas com os fonogramas denotando sons e os determinativos identificando 

categorias. Estes exemplos podem ser encontrados na cultura Egípcia, no Papiro do 

Livro dos Mortos (MEGGS, 2009). 

Após esta breve contextualização histórica partimos para o entendimento do 

que se trata um livro documentário. Ter o livro resgata o uso de álbuns, uma prática 

antiga que acabou sendo esquecida com a chegada da era digital. Hoje, a duração do 

material online é maior, pois, diferentemente do material impresso, não sofre com a 

deterioração ao passar do tempo. Porém, ainda existe o hábito de guardar álbuns de 

fotografia, o que acaba valorizando o “click” devido à influência do saudosismo.  

 

Para a banda “Eu, a Véia e os Caras”, além do registro da mudança pela qual 

estão passando, existe ainda o interesse comercial, pois com o lançamento do CD, o 
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livro passaria a fazer parte do material de marketing do grupo. 

Objetivos 

Criar um livro documentário para a banda “Eu, a Véia e os Caras”, utilizando 

como base 1 ano de trabalho do autor deste projeto ao lado dos integrantes, retratando 

a transição da banda cover para uma banda autoral. 

Metodologia 

Para produzir o livro documentário, será utilizada o método de Munari (1981). 

Segundo o autor, esse método inicia-se pela definição do problema (DP). A problemática 

do presente trabalho é a definição do público alvo, pois com base nele serão encontrados 

os elementos gráficos para a criação do livro.  

Após a etapa DP, o autor divide o problema em subproblemas, etapa 

denominada de componentes do problema (CP), e explica que parte das soluções saem 

dos subproblemas (MUNARI, 1981). Nessa etapa, será utilizado um questionário, 

buscando encontrar as influências, posicionamento da banda. Esse questionário objetiva 

a coleta de dados com os 5 membros da banda. Todas as respostas serão revisadas e 

alguns pontos em comum destacados, chegando a uma resposta final. 

a etapa coleta de dados (CD), é possível chegar na solução mais plausível, 

Munari explica que é necessário recolher dados para depois decidir sobre os elementos 

construtivos do projeto. (MUNARI, 1981). Foi possível definir um público alvo, a posição 

da banda no mercado musical, influências visuais e musicais, além de um 

aprofundamento nas letras e o que elas transmitem ao público. 

A próxima etapa é denominada análise de dados (AD). A preocupação aqui 

são os valores técnicos (MUNARI, 1981). Analisando as respostas da banda, foi possível 

concluir que o estilo da banda migra por estilos como Numetal e hardcore, influenciados 

por bandas como Linkin Park, LimpBizkit e Rage Against the Machine. 

As músicas apresentam temas voltados à críticas políticas, superação, 

liberdade e reflexões sobre o tempo. Não há uma regra sobre a estética da banda, porém, 

há uma predominância da cor preta nas roupas, característica que também é encontrada 

em seu público. Porém, parte dos fãs que acompanham a banda desde o início absorve 

o estilo das influências antigas da banda, como pop rock e rock nacional dos anos 2000. 

Estas, citadas acima, para o autor, são etapas pré-projeto. O que vem a seguir 

são as etapas de criação (C), que compreendem o início do projeto prático. Esta etapa 

está em desenvolvimento, e utilizando os dados analisados, foi possível encontrar estilos 

de criação que atendem a expectativa da banda e do público. Algumas características 



 

encontradas no questionário serão utilizadas na criação do livro, como as cores, uso das 

fotografias e tratamento, montagem do grid, além de buscar o material das bandas que 

são referências para a banda, auxiliando no desenvolvimento. 

Considerações finais 

Com os dados analisados e os textos fornecidos pelo grupo até o momento, 

o livro começou a ganhar forma, sendo dividido em três partes. A introdução, com o foco 

em apresentar a história da banda, formações iniciais e a atual, biografia dos membros 

e uma introdução à mudança que vem ocorrendo no conjunto ao longo do último ano. A 

etapa intermediária do livro tratará de alguns shows e festivais que foram responsáveis 

por estimular a banda a migrar para o cenário autoral. Serão retratados alguns festivais 

que participaram, como o concurso municipal, dos quais saíram com o prêmio de 

consagração popular em sua primeira participação. O final do livro ainda está em 

desenvolvimento, mas irá conter as letras das músicas com caráter de encarte, 

explicações e análises das letras feitas por Diego Tetzner, compositor e guitarrista da 

banda. 

Referências 

MEGGS, Philip B.; PURVIS, Alston W. História do Design Gráfico. 4ª. Ed. São Paulo: 
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11. FORMAÇÃO DE MONITORES AMBIENTAIS: O CAMINHO PARA A SUSTENTABILIDADE 

Thais Vicentin25; Prof. Dr. Tomas Guner Sniker26 

Resumo: O presente trabalho requer o desenvolvimento de uma nova identidade visual 

da marca Carmitha, de produtos personalizados. Carmitha é uma loja virtual que 

atenderá o público feminino com produtos personalizados, tais como 

cadernos, copos, almofadas, necessaire, etc. Para se inserir no mercado e ser 

reconhecida por ele e seu público precisa ter uma identidade forte, original para 

que conquiste seu espaço no mercado.  

Palavras-chave:   Loja Virtual, identidade visual, marca, produtos personalizados, e-commerce.  

Introdução 

Um ano atrás a autora deste trabalho, junto da irmã, começou a ter várias ideias 

de vender produtos personalizados, com o intuito de ter uma fonte de renda a mais, mas 

isso foi além de somente vender produtos. Criamos uma marca, com nome, logotipo e no 

fim, não acabou saindo no papel. Um ano depois, este projeto 

foi retomado, buscando desenvolver uma nova identidade visual para a marca, mantendo 

seu nome: Carmitha, mas com um novo logotipo, e novos elementos visuais, 

baseados nos conceitos da marca.  

Objetivos 

Desenvolvimento de uma identidade visual para a marca Carmitha, onde está 

poderá ser aplicado em diversos pontos de contato de marca-público. Ter uma nova "cara" 

para que ela comece a se tornar conhecida e lembrada pelas pessoas. Com esta identidade 

visual, busca mostrar como a marca quer ser vista e como ela pode se relacionar com 

seu público, para que assim se destaque no mercado.  

Metodologia 

Para isto, será necessário seguir as etapas da metodologia de Lobach para 

criação da identidade, no qual este passará primeiramente pela fase de PREPARAÇÃO, 

que consiste em analisar qual a prioridade da marca em criar a identidade, que é para 

poder divulgar, atrair e ser lembrada pelas pessoas que entram em contato com ela no meio 

virtual ou onde quer que ela se apresente. Entender como é o relacionamento das pessoas 

com este tipo de loja e o que busca e o que mais agrada ao público, que são as mulheres. 
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Entender que tipo de elementos visuais criam estímulos nestas mulheres, e o que a fazem 

amar esta marca e serem sempre lembradas. Além disso é importante entender que tipo de 

elementos gráficos seus concorrentes estão usando e como eles conseguiram alcançar o 

patamar que estão com isto, para que a Carmitha também possa criar uma identidade 

forte, atualizada e que possa estar a altura para sobreviver no mercado.    

Além disso, também será preciso passar pela fase da GERAÇÃO, que 

envolve gerar alternativas e colocar as ideias, os conceitos de design desejaremos ser 

inserido na identidade. Para isto será necessário fazer esboços, como do logotipo, e 

em diversos modelos, para finalidade de se chegar a uma ideia final.      

Depois de colocadas no papel, será preciso a fase da AVALIAÇÃO, 

que é escolher a melhor opção desenvolvida, aquela que levará melhor o conceito e 

aplicação. Sendo assim será preciso avalia-la, em aplicação, para verificar seu resultado.    

E no final, a fase da REALIZAÇÃO, concretizar todas estas fases passando para 

aplicação do destino final, aplicando todos os detalhes necessários para uma completa e 

eficaz identidade visual da loja.  

Resultados 

A identidade visual da Carmitha deve se comunicar em todos as suas 

aplicações, podendo sempre ser relacionada a marca. Seus elementos devem conversar 

entre si, e principalmente ter conceito. Para que tudo isso crie uma conexão visual com as 

pessoas e que estas se sintam atraídas pela a loja e seus produtos, pois Carmitha busca 

ser a cara do cliente. Busca ser feminina e atender a demanda do mercado.   

Considerações finais 

Este projeto foi elaborado pela autora deste trabalho em conjunto com a irmã 

Michele, que juntas podemos elaborar o nome e a nova versão do logotipo. Logo a 

identidade visual também será trabalhada em conjunto com ela e sempre tendo como 

bases os conceitos da marca e de design. 

Referências 
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12. GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS NAS PEQUENAS EMPRESAS 

Claudinei Gomes da Silva27; Profa. Dra. Adriana Pessatte Azzolino Orientador 28 

Resumo: O presente trabalho apresenta uma metodologia do Programa Precisão de 

Novos Talentos, o qual é aplicado na CGS Laboratório de Calibração, que visa o 

desenvolvimento profissional de jovens e adolescentes residentes próximos a empresa. 

O programa capacita os jovens de forma técnica, administrativa e socialmente, 

valorizando suas ideias, incentivando a formação escolar e especializações, e 

trabalhando a cidadania. 

Palavras-chave: gestão de pessoas, reconhecimentos, remuneração, benefícios, talentos. 

Introdução 

As empresas atualmente enfrentam um momento de grande instabilidade 

financeira, e a retenção da mão de obra se torna uma de suas principais dificuldades. A 

necessidade da busca de melhoria contínua nos resultados, o aumento da credibilidade 

junto ao mercado e a consequente perpetuação da empresa em seu ramo de atuação 

demandam uma gestão estratégica especializada no desenvolvimento das pessoas, sendo 

estas pessoas consideradas vitais para a sobrevivência da empresa.  

Nos Laboratórios de Calibração, além da oferta escassa de treinamentos 

específicos, a ausência de mão de obra qualificada disponível no mercado também interfere 

muito e são fatores que impulsionam a realizar uma gestão estratégica de pessoas. 

Objetivos 

Incentivar a discussão sobre a gestão de pessoas para as pequenas empresas 

no País; Apresentar um modelo de desenvolvimento de novos talentos e valorização da 

equipe de colaboradores e definir metodologias de gestão estratégica de pessoas 

aplicáveis às empresas de pequeno porte. 

Metodologia 

O estudo de caso aqui apresentado é da empresa: CGS LABORATÓRIO DE 

CALIBRAÇÃO, instalada na cidade de Limeira (SP) desde Novembro de 2007. 

O Laboratório apresenta grande potencial de crescimento, e para isto a gestão 

de pessoas da empresa trabalha o relacionamento desenvolvendo o intelecto, inspirando, 
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entusiasmando e estimulando a equipe a aumentar o desempenho e, a compreender e 

interagir com os objetivos da empresa, tendo como destaque seu programa intitulado 

Precisão em Novos Talentos, que gera a primeira oportunidade de emprego aos jovens 

residentes próximos as instalações da empresa. 

As organizações devem ter a visão de que uma gestão eficaz de pessoas será 

seu grande diferencial (CHIAVENATO, 1992). 

O fluxograma abaixo apresenta uma síntese das etapas do projeto 

 

Fonte: Autor(2017) 

Gil (2001) considera a Gestão de Pessoas, como “a função gerencial que visa à 

cooperação das pessoas que atuam nas organizações para o alcance dos objetivos tanto 

organizacionais quanto individuais” ( p.17). 

No modelo de gestão aplicado na empresa é reservado um percentual de 

aproximadamente 10% de vagas para jovens de 16 até 18 anos, que devem possuir como 

pré-requisito residirem próximos ao Laboratório. Nesta faixa etária não exigimos 

experiência, mas estimulamos o desenvolvimento ao aprendizado e profissionalização 

destes jovens e, em contrapartida, monitoramos o desempenho e assiduidade no ambiente 

escolar, tratam-se de características do programa Precisão em Novos Talentos. 

Resultados 

Implementado há 10 anos, o programa Precisão em Novos Talentos, tem 

alcançado excelentes resultados, no desenvolvimento e capacitação de novos 



 

profissionais, neste período 09 jovens foram profissionalizados e atuam no mercado de 

trabalho até os dias atuais. Sendo que, destes, aproximadamente 60% concluíram o Ensino 

Superior e permanecem na empresa colaborando efetivamente para o seu desenvolvimento 

e expansão. 

Considerações finais 

Conclui-se que a gestão da empresa, apesar de apresentar limitações dado ao 

seu porte, apresenta um grande comprometimento com o desenvolvimento, valorização e 

reconhecimento dos colaboradores. Em função disto, tem mantido uma equipe de onde 

todos os colaboradores possam caminhar rumo ao mesmo objetivo, se empenhando, 

aprofundando e expandindo seus respectivos conhecimentos e capacidades, para que no 

sucesso e crescimento da empresa, todos possam vibrar com os méritos dos seus esforços. 

Referências 
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13. PROJETO DE DESIGN DE UM ESPREMEDOR DE SUCOS PORTÁTIL 
 

Rafael Pansini29; Prof. Dr. Tomas Guner Sniker 30 

Resumo: O presente trabalho é dedicado a desenvolver um espremedor de sucos 

cítricos portátil capaz de ser levado para lugares nos quais não há energia elétrica. Além 

disso, serão abordados temas que permitam a estruturação e criação do produto de 

acordo com métodos científicos e pesquisas realizadas sobre assuntos específicos 

dentre a área de design de produtos. 

Palavras-chave:   design de produto, espremedores de sucos, eletro portáteis, portátil. 

Introdução 

Com a tendência e as estimulações de se consumir produtos naturais, o suco de 

laranja teve um grande aumento na demanda nos últimos anos. Sendo assim, os 

espremedores de laranja, é um dos utensílios mais comuns de se encontrar em uma 

cozinha doméstica, tendo diversos modelos desde os mais simples como os manuais, indo 

até os elétricos. 

Um grande fator para esse aumento do consumo de suco de laranja no Brasil 

deve-se à baixa demanda de exportação para os “EUA, com seu mercado interno prejudicado 

por bebidas mais baratas ou menos calóricas, o consumo do suco de laranja concentrado 

congelado caiu cerca de 39% entre 2003 e 2015” (CUNHA, 2016). Com este fator o mercado 

interno brasileiro teve uma alta de 40%, conforme os dados da consultoria Markestrat. Devido 

a este fato de baixa exportação para os Estados Unidos, a indústria brasileira só começou a 

ter olhos para o mercado interno a partir deste acontecimento. 

Com a mudança no hábito da população brasileira de consumir sucos saudáveis 

prontos, impulsionou os empreendedores para entrada de novas marcas (CUNHA, 2016). 

Objetivos 

O objetivo geral deste projeto é criar um novo produto para a linha de 

espremedores de sucos cítricos, mais prático, portátil, modular e com baterias embutidas 

capaz de ser levado para a diversos lugares nos quais não existe energia elétrica, como 

exemplo, acampamentos a céu aberto.  

Metodologia 

Existem vários métodos de design para auxiliar no desenvolvimento de projetos 
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de produto. Para o presente trabalho será utilizado o método de Bernard Löbach (2001), 

que divide-se em 4 fases. A primeira fase segundo Löbach (2001) é denominada “Análise 

do Problema”. Ela é de suma importância para definir qual é o problema que se deve atingir 

dando um ponto de partida ao projeto, ajudando assim para um desenvolvimento mais 

eficaz. Quando o problema é identificado parte-se para uma cuidadosa análise do mesmo, 

nesta fase é muito importante recolher todas as informações sobre o projeto e prepará-las 

para a fase de avaliação. Neste processo todos os dados coletados devem ser levados em 

consideração construindo assim uma boa base para desenvolver todas as possíveis 

soluções. Com todas as informações obtidas por meio das análises, é feita uma 

classificação do problema: “Através da definição do problema se chega à sua clarificação, 

pela qual todos os participantes do processo de design chegam a um consenso sobe a 

problemática que se apresenta” (LÖBACH 2001, p. 149). 

Concluída a primeira fase do projeto, tem início a segunda fase: “Geração de 

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

análise do problema. Contudo, o designer industrial pode utilizar métodos mais específicos 

e adequados, gerando ideias alternativas para chegar a uma solução viável para o 

problema. 

Tendo as alternativas geradas parte-se então para “Avaliação das Alternativas”. 

Nesta fase é elaborado um processo de seleção onde as ideias geradas através de esboços 

ou modelos preliminares procurando a solução que melhor encaixa nos critérios criados na 

etapa de análise de problema. 

Neste último processo “Realização da Solução do Problema é feito a execução 

da alternativa escolhida, que deve ser olhada com atenção e posteriormente ser revisada 

e aperfeiçoada. Muitas vezes a alternativa escolhida não é uma propriamente dita, mas sim 

um mix de alternativas que se complementam. 

Com a escolha da alternativa escolhida o designer irá desenvolver todo o 

material técnico contendo medidas, especificações, acabamentos para a fabricação do 

mesmo. Por fim estes documentos são entregues aos responsáveis pela aprovação 

definitiva e indo para fabricação ou veto do mesmo. 

Resultados 

No final deste projeto será concebido o espremedor de sucos cítricos com um 

tamanho reduzido e leve objetivando o transporte e uso em diversos lugares sem energia 

como o camping. 



 

Considerações finais 

Com parte da pesquisa concluída, notou-se que há um mercado para este tipo 

de eletrodoméstico. Considerando todas as pesquisas realizadas sobre as áreas de 

conhecimento de um designer de produtos, e pesquisas de materiais, baterias, processos 

de extração da fruta, demanda do mercado, análise de similares, pretende-se agora iniciar 

a etapa de desenvolvimento do design propriamente dito. 
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14. DESIGN DE SUPERFÍCIE EM PLACA CERÂMICA ESTAÇÕES DO ANO 
 

Naiane Oliveira Conceição31; Tomas Guner Sniker32 

Resumo: A indústria de placas cerâmicas atualmente está a todo vapor, muitas empresas 

estão investindo com frequência em diversas tecnologias, buscando um diferencial no 

mercado com a intenção de fabricar produtos que aproximem o homem à natureza numa 

tentativa de retornar a suas origens. Nestes termos, usualmente a maior parte das 

texturas empregadas pelas empresas remetem a pedras, e madeiras, sendo que para 

cada textura criada existe um pensamento conceitual por detrás, dando sentido aos 

produtos. 

Palavras-chave: Design de Superfície, Superfície em placa cerâmica, porcelanato polido.  

Introdução 

A cerâmica vem acompanhando a história do homem, sempre com diferentes e 

novas experiências que refletem nos mais diferentes contextos sociais, imaginários e 

econômicos. Possuindo estilos próprios dentro de culturas, desenvolvendo módulos que 

possam suprir suas necessidades. 

Além disso, como a cerâmica tem uma vida útil maior que objetos feitos de coco, 

madeira, e entre outros, no lugar deles, passou então ser utilizada, tanto para decoração, 

quanto para objetos com funções de armazenamento que consequentemente ganhou um 

espaço importante em meio às civilizações.    

Atualmente, temos a cerâmica como material utilizado para dar acabamento às 

superfícies. Destacam-se os pisos, azulejos, mosaicos e pastilhas. Desde então, a 

fabricação da cerâmica vem evoluindo, tanto no processo, quanto nos inúmeros materiais 

utilizados nela. 

  

Objetivos 

Criar uma linha de peças cerâmicas baseadas nas estações do ano. 

 

Metodologia 

O presente projeto tem o intuito oferecer ao consumidor um tipo sensação por 

                                                           
31Graduada em Desing Gráfico, Comunicação Visual – FAAL – e-mail: naiane.oliveiracon@gmail.com 
32Professor Orientador – Design Gráfico – FAAL – e-mail: tsniker@yahoo.com.br 



 

meio do emprego de uma linguagem visual, ao entrar em contato com a placa cerâmica. 

Para tanto, objetiva-se um estudo de formas e possíveis suportes visuais seguindo os 

conceitos de comunicação visual de Munari (1997) juntamente com os conceitos da Dondis 

(1997). Para alcançar esse objetivo, pretendo adotar o método do Bruno Munari (1998) que 

consiste em doze etapas, sendo elas: 

Problema: um nova linha de placas cerâmicas com a temática sobre as estações 

do ano com o intuito de oferecer ao consumidor um tipo sensação por meio do emprego de 

uma linguagem visual, ao entrar em contato com a placa cerâmica; 

Definição do problema: consiste na criação de texturas para placas cerâmicas 

com o tema sobre as estações do ano, sendo que para cada estação será feita uma textura 

que tenha a capacidade de se comunicar com o observador, transmitindo a ele uma 

sensação ou até uma lembrança; 

Componentes do problema: foram definidos todos os elementos do problema, 

como: público-alvo, tendências 2017/2018, além de outras especificações do projeto, como: 

formato e tipologia; 

Coleta e Análise de dados: foram coletados dados sobre a linha de placas 

cerâmicas no  TG 1, juntamente com análise de similares, que serviram de base para iniciar 

o projeto; 

Criatividade: serão feitos esboços de texturas sobre o tema, baseadas em 

pesquisas de tendências e cores para 2018, mantendo as limitações do problema; 

Materiais Tecnologia: foi realizado um levantamento de dados sobre a fabricação 

das placas, e escolhido o melhor meio de fabricação; 

Experimentação: as placas serão testadas em produção, e ajustadas no perfil de 

cor da Máquina Digital cerâmica e na tipologia ideal; 

Modelo: depois da experimentação, ocorrerá a fabricação do modelo final; 

Verificação: resultará em exposições do projeto ao público-alvo, e à profissionais 

na área; 

Desenho de construção: serão designadas todas as informações úteis de 

fabricação da linha de placas cerâmicas; 

Solução: produto final. 

Resultados parciais 



 

Com as descobertas e coletas de informações sobre o projeto, até o momento 

foram definidos: público-alvo, tendências à serem seguidas no processo de criação, 

juntamente com os materiais e meios de fabricação das placas cerâmicas, que serão 

utilizados no desenvolvimento projeto. 

Considerações finais 

A finalidade integral deste projeto foi desenvolver uma pesquisa específica sobre 

placas cerâmicas, juntamente aos seus meios de fabricação e impressão, buscando 

compreender mais sobre sua confecção. 

Inicialmente esquadrinhando os movimentos que deram origem ao design 

gráfico, com o intuito de compreender a mensagem e linguagem visual que cada um queria 

transmitir e como eles chegaram no resultado. 

A pesquisa sobre o design de superfície auxiliou a interpretar questões que 

haviam sido apontadas inicialmente, sobre a maneira como o designer deve se portar e 

constatei que ele tem a missão de depreender tudo o que interage e reage com o seu 

projeto, usufruindo de materiais específicos, salientando o designer de superfície cerâmica, 

que depende dos materiais e estudo deles para conseguir um bom resultado final, além da 

concepção da textura. 
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15. DESIGN DE PROTETOR DO AR CONDICIONADO COM INSPIRAÇÃO ESTÉTICA NA 

ARQUITETURA MOURISCA 

Tânia de Oliveira Ramos Maniero 33; Tomas Guner Sniker34 

Resumo: Devido à deficiência de vários projetos em propiciar conforto térmico através da 

ventilação natural, muitas das edificações têm tido a aparência de suas fachadas 

prejudicadas pela instalação do aparelho de ar condicionado tipo split.  Diante desse 

cenário, o presente trabalho usará um método para pesquisar elementos a fim de propor 

o desenvolvimento de uma solução que minimize o resultado visual desarmônico 

decorrente da instalação da condensadora nas fachadas das edificações comerciais de 

linguagem estética mourisca. O projeto será feito por meio de levantamento de 

referenciais teóricos, pesquisa eletrônica, análise de similares e exploração da arquitetura 

mourisca, seus padrões e geometrias, tema proposto para a concepção do produto. Os 

resultados esperados consistem numa proteção que propicie uma “camuflagem” à 

condensadora do ar condicionado trazendo mais harmonia às fachadas comerciais com 

inspiração mourisca. 

Palavras-chave: design de produto; ar condicionado; protetor de ar condicionado; 

cobertura de ar condicionado. 

Introdução 

 No momento atual, podemos dizer que a arquitetura tem como objetivo 

planejar os espaços buscando a perfeita união entre a forma e a função. O propósito de um 

arquiteto é aliar a beleza às necessidades funcionais. Como diria Frank Lloyd Wright, “forma 

segue função: isso tem sido mal interpretado. Deveriam ser um só, junto numa união 

espiritual.” (ARCH DAILY, 2012) 

Toda a busca pelo belo aliada à funcionalidade, não tem conseguido cumprir 

totalmente seu propósito na área externa (fachada) dos projetos devido ao conforto térmico 

requerido nas edificações contemplado com base na ventilação natural. A instalação do 

aparelho de ar condicionado devido a uma característica inerente aos aparelhos modelo 

split deixa a condensadora dos mesmos exposta na fachada, afetando consequentemente 

a harmonia criada no projeto arquitetônico. 
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Sendo assim, este projeto se propõe a desenvolver um protetor de condensadora 

de ar condicionado tipo split com o intuito de reduzir o impacto visual ocasionado pela sua 

instalação nas fachadas comerciais com estética mourisca.  

Objetivos 

Desenvolver um produto que minimize o impacto visual gerado pela instalação 

da condensadora dos aparelhos de ar condicionado tipo split nas fachadas comerciais com 

inspiração na arquitetura mourisca. 

Método 

O propósito deste projeto é desenvolver um protetor de condensadora de ar 

condicionado tipo split com a finalidade de minimizar o impacto visual gerado pela sua 

instalação nas fachadas comerciais. 

Para o desenvolvimento do protetor, será utilizado o método utilizado criado por 

Bruno Munari (2002), explicada no livro “Das coisas nascem coisas” que é composta por 

12 etapas. Nesta obra o autor faz uma analogia interessante comparando o método de 

projeto a uma receita culinária para iniciantes, onde o passo a passo, em ordem lógica e 

detalhada, é fornecido com o objetivo de alcançar o melhor resultado empenhando-se o 

menor esforço. 

Considerações Finais 

Como resultado parcial, já foi definido o público alvo que são pessoas 

proprietárias de restaurantes de comida marroquina e árabe, além de profissionais da área 

de arquitetura e designers de interiores. Definiu-se também as influências que trazem a 

arquitetura mourisca como referência principal bem como alguns aspectos referentes à 

forma. Deverão ser evitados desenhos com abertura muito estreita, que se aproximem à 

largura da trama de uma tela, já que na análise de similares foi constatado que os modelos 

com tela, tendem a acumular muita poeira e resíduos de insetos, dificultando assim a 

manutenção e prejudicando o bom funcionamento do ar condicionado. A pesquisa ainda 

está em andamento e as conclusões completas serão divulgadas após a conclusão do 

trabalho. 
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16. RUNIC: MAGIAS E MITOS: ILUSTRAÇÕES PARA UM JOGO DE CARTAS COLECIONÁVEIS 

Larissa Alves Limoeiro de Santana35; Prof. Me. Tomas Guner Sniker.36 

Resumo: A proposta do presente trabalho consiste em desenvolver ilustrações para um 

jogo digital brasileiro de cartas colecionáveis chamado Runic: Magias e Mitos. Utilizando 

o método do designer Bruno Munari adaptado para as requisições de um trabalho de 

ilustração para uma realidade de desenvolvimento atual e real, utilizando como base os 

conselhos e dicas do ilustrador Lawrence Zeegen em seu livro, Fundamentos da 

Ilustração. 

Palavras-chave: Ilustração; jogos digitais; jogos de cartas ilustrado. 

Introdução 

Trading Card Game, traduzido para o português de forma literal como Jogo de 

Cartas Colecionáveis, ou TCG de forma abreviada, mas é mais conhecido como card game. 

É um tipo de jogo que é composto por cartas, no qual cada uma delas possui características 

e pontuações diferentes, também possui ilustrações de cada personagem ou elemento que 

a carta esta representando. Cada jogador possui seu próprio baralho em que ele mesmo 

compra as cartas, então os baralhos são distintos entre cada jogador.  

Atualmente, existem títulos de TCGs com um número razoável de usuários que 

são importados para o Brasil como o jogo americano Magic: The Gathering e o japonês 

Pokémon Trading Card Game. Há alguns card games de origem brasileira, a maioria 

produzida por um pequeno grupo de pessoas com um pouco de investimento monetário, mas 

são pouco conhecidos pelo público, nacional e internacional. 

O TCG Runic: Magias e Mitos trata-se de um trabalho autoral do aluno do curso 

de design da FAAL, Faculdade de Administração e Artes de Limeira, Felipe Siqueira, que 

ainda não possui ilustrações, parte fundamental para o gênero do jogo. Assim, este trabalho 

objetiva a criação de ilustrações para as cartas do jogo. 

Objetivos 

Criar ilustrações para um jogo digital de cartas colecionáveis autoral, criado pelo 

aluno do curso de Bacharel em Design Gráfico Felipe Siqueira em seu Trabalho de 

Graduação. 
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Metodologia 

O método do designer Bruno Munari foi escolhido para ser o método base e 

passará por alterações para se adequar aos requisitos do projeto, propondo um novo 

método estruturado particularmente para o desenvolvimento de ilustrações, com o auxílio 

do livro do ilustrador Lawrence Zeegen, Fundamentos da Ilustração.  

Iniciando com a etapa de “Problema”, que aponta qual é o problema em questão, 

e “Definição de problema”, que o define melhor, e através disso se obtém os dados 

necessários para formar a etapa “Componentes do Problema. No livro de Zeegen o primeiro 

passo a ser feito quando se é contratado para fazer uma ilustração é pelo briefing, assim é 

possível identificar o que pretende ser ilustrado e seus requisitos criando uma definição 

mais aprofundada ao ilustrador do resultado pretendido da ilustração, correspondendo as 

primeiras etapas do método Munari, e que todas elas juntas, utilizando da lógica de Zeegen, 

cria-se a etapa ”Problemática” do novo método. 

Após essas primeiras etapas do método Munari é hora de partir para a “Coleta 

de Dados” por meio dos componentes encontrados da etapa anterior e depois, lógicamente, 

ir para “Analise de Dados”. No livro de Zeegen é indicada basicamente a mesma coisa, que 

o ilustrador realize uma investigação e análise do assunto da ilustração. As duas etapas, 

utilizando as ferramentas de Zeegen se unirão para formar a etapa “Pesquisa”. 

A próxima é a “Criatividade” no método Munari, onde com base do que foi obtido 

nas etapas anteriores, serão geradas propostas de soluções. Já no processo apresentado 

por Zeegen, essa etapa pode ser relacionada ao brainstorming, em que são realizadas uma 

série de esboços rápidos até chegar a linha visual ou rafe, “deve idealmente ser um esboço 

que demonstra de maneira bem abrangente elementos que aparecerão no trabalho, embora 

nessa etapa nada tenha sido finalizado ou detalhado ainda” (ZEEGEN & CRUSH, 2010), 

que é o similar a etapa “Modelo” do Munari. Essa linha visual será apresentada para o 

diretor de arte ou cliente para ser aprovada, só quando ela for aprova é que então o 

ilustrador irá finalizar a ilustração, se não, deverá ser gerada várias linhas visuais 

necessárias até que seja aprovado. Juntando esses elementos apresentados cria-se a 

etapa Criatividade no novo método.  

Com isso já partimos para a penúltima parte do novo método, que é a 

“Finalização”, nela abordará a etapa “Material e Tecnologia” do método Munari aplicada de 

forma direta na finalização do desenho, partindo para uma espécie da etapa 

“Experimentação”.  



 

A última parte do novo método se chama “Teste”, faz uma relação com a etapa 

de verificação do Munari, mas será somente relacionada com a aprovação do público. 

Resultados 

Na situação atual do trabalho, o autor do jogo requisitou até o momento, duas 

ilustrações para representar criaturas de duas cartas. Já foi realizada uma pesquisa 

referente a cada ilustração, e passou-se para a etapa “Criatividade”, que foram aprovadas 

em suas primeiras linhas visuais, e logo passarão para etapa de finalização. O trabalho 

encontra-se em andamento e pretende-se que resulte por volta de seis ilustrações para 

cartas e pelo menos mais uma para material de divulgação do jogo. Desenhos 

desenvolvidos até o momento encontram-se nos anexos deste documento. 

Considerações Finais 

Até o momento, o método novo está conseguindo otimizar o desenvolvimento do 

produto do trabalho. A finalização das illustrações será feita digitalmente por conta da 

plataforma em que o jogo será publicado, que é o digital. É pretendido utilizar o programa 

Photoshop, para realizar uma pintura digital aliada ao Mate Painting, que é a junção de 

fotos manipuladas com a pintura. Na última etapa objetiva-se conduziur um teste de 

recepção de público, que é pretendido que seja feito por meio da publicação em páginas 

de redes sociais em que o público-alvo das ilustrações participa. 
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17. IDENTIDADE VISUAL PARA MARCA DE PRODUTO VOLTADO A HOLOGRAFIA: ILLUZI 
 

Rodrigo Alexandre Pereira37; Prof. Me. Tomas Guner Sniker.38 

Resumo: Criar e desenvolver a identidade visual do produto Illuzi, que se trata de uma 

tecnologia que serve de guia e entretenimento para o estimulo a leitura infantil. Para tanto, 

pretende-se pesquisar e analisar concorrentes atuantes no mercado, estudar seus pontos 

de atuação e comercialização tendo em vista gerar um resultado inovador. Além disso, 

objetiva-se que a forma da marca e suas caracteristicas sejam lembradas pelo consumidor 

de modo positivo devido a uma leitura fácil e aceitação pelo seu público alvo.  

 

Palavras-chave: Identidade Visual; Desing Gráfico; Display holográfico. 

 

Introdução   

O objetivo desse projeto é a criação de a identidade visual de um produto capaz 

de contribuir para o estímulo da leitura entre crianças, cuja faixa etária é de 7 a 10 anos. O 

objeto mencionado se trata de um Display holográfico que ajudará no estimulo e 

visualização da leitura. 

Nos dias atuais, assim como na pré-história, os seres humanos já se 

comunicavam de forma visual. Ao contrário das palavras a comunicação visual bem 

empregada pode ser muito mais rápida de se assimilar do que a própria escrita. Quase tudo 

que vemos nos remente a lembranças ou diferenciações de gêneros e classes; podemos 

dizer que cada vez mais os nossos sentidos, estão ligados aquilo que vemos Strunck 

(2008).  

Hoje, com a modernidade e facilidades das informações, procuramos em 

primeiro lugar algo para ver e não para ler ou até mesmo ouvir, pois além da agilidade de 

absolver as informações, o esclarecimento para nosso cérebro fica muito mais rápido e fácil 

de compreender. 

Strunck (2008) comenta que pesquisas feitas junto a crianças revela que é 

60.000 vezes maior o poder de visualização do que qualquer outro sentido, e ainda revela 

que elas fazem os primeiros contatos com os adultos através da expressão visual, deixando 

bem claro que temos o extinto da visão como um dos mais importantes dos sentidos, pois 

vemos exemplos de pessoas que quando estão sem óculos ou lentes de contato chegam 
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a ter uma redução significativa dos outros sentidos. 

O controle da programação visual deve ser feito de acordo com a necessidade 

do seu problema, pois existem várias formas dela ser aplicada seja impressa ou digital.  

 
Metodologia 

Para chegar a uma solução de um problema é necessário empregar um método 

de projeto. Tendo em vista atingir os objetivos propostos neste trabalho será utilizado o 

método de Peón (2003). 

Peón (2003) comenta que a base de seus processos beneficia o melhoramento 

do projeto, pois não é algo que definira ou finalizara o objetivo, mas auxiliara no trajeto da 

sua construção e pode ser modificado de acordo com a necessidade do projetista. 

Com base no exemplo de Peón (2003), os próximos passos explicarão seus 

conceitos e didática dessa construção. O exemplo da maneira que Peón (2003) ensina se 

divide em três partes vamos chamar aqui de fase (A) onde temos a fase do problema fase 

(B) é a fase da concepção e por último a fase (C) é fase de especificação do projeto. 

Na fase (A) problematização.  

Levantamento de dados; estabelecimento de requisitos e restrições. 

Na fase (B) concepção. 

Geração de alternativas de soluções; Identificação dos partidos das alternativas 

geradas; consulta ao cliente, para seleção do partido; seleção do partido a ser 

desenvolvido; desenvolvimento das alternativas do partido; teste de redução das 

alternativas desenvolvidas; seleção da solução preliminar, a partir das alternativas já 

selecionadas; realização da solução escolhida; aperfeiçoamento da solução a partir dos 

resultados já selecionado; realizar as validações da solução obtida a partir do 

aperfeiçoamento; refinamento da solução anterior, a partir dos resultados da validação; 

articulação de justificativas do projeto, a partir da síntese de avaliações e validações 

anteriores; consulta ao cliente sobre a variações; aperfeiçoamento das variações, a partir 

da consulta ao cliente. 

Na fase (C) especificação. 

Detalhamento técnico dos elementos do sistema; seleção final das aplicações s 

serem desenvolvidas; projeto e especificação técnica das aplicações; elaboração e arte 

finalização do manual de identidade visual, levantamento de custo da implantação do 



 

sistema (produção e veiculação); consulta ao cliente para aprovação dos custos; 

aperfeiçoamento das aplicações a partir da consulta feita junto ao cliente; entrega do 

manual de identidade visual ao cliente; levantamento do custo do acompanhamento da 

implantação do sistema; implantação do sistema. 

 
Considerações finais    

O presente projeto ainda se encontra em fase de desenvolvimento a pesquisa já 

passou por fase de escolha de nome, irá ser formada de forma de (MIXTA) ou seja: Logotipo 

mais símbolo e com base de apoio a aplicação de uma tagline seu símbolo já está em fase 

de esboços e teste para a sua aplicação. 
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18. DISPLAY HOLOGRÁFICO INFANTIL PARA TABLETS 

Felipe Ferreira Sereno39; Prof. Msc. Daniel Martins Alves Pereira 40 

Resumo: Este trabalho aplicou uma metodologia para a criação de um display holográfico 

infantil para tablets, com o intuito de fazer com que o público infantil de 7 a 10 anos e seus 

pais os responsáveis leiam um livro e tenham também uma experiência visual usando 

desta interatividade como suporte para a introdução no universo literário, por conta da 

necessidade da leitura, de seus benefícios e também para que as crianças se 

desenvolvam e se sintam estimuladas a lerem cada vez mais. 

Palavras-chave:   tablets, interatividade, leitura e holografia. 

Introdução 

A aprendizagem da leitura é um processo que implica desde a diferenciação 

entre a escrita e outras formas de registro, como o desenho, até a leitura convencional. 

Toda a forma que as crianças fazem para atribuir sentido a um texto são formas de se 

começar a ler e logo depois a escrever. Por este motivo até mesmo crianças não 

alfabetizadas são capazes de ler, com o apoio de ilustrações e até mesmo utilizam sua 

memória. 

Os momentos de leitura e de familiarização de tipos de discurso só ocorrem 

quando a criança escuta frequentemente narrativas feitas por um leitor com experiência 

(pais, irmãos, amigos, professores, etc.). 

Sabendo da necessidade da leitura e também dos seus benefícios, surgiu a 

necessidade de criar uma nova maneira das crianças terem mais contato com a leitura de 

forma que se desenvolvam e se sintam estimuladas a lerem mais. Por isso, surgiu a ideia 

de criar um display holográfico infantil para tablets, com o intuito de fazer com que a criança 

leia um livro e tenha também uma experiência visual usando desta interatividade como 

suporte para a introdução no universo literário. 

A tecnologia holográfica é um processo de registro de imagens, através de um 

fenômeno de interferência luminosa, semelhante a uma técnica fotográfica que registra a 

luz dispersa de um objeto que permite a reconstrução e visualização de imagens e vídeos 

em três dimensões (3D). Um exemplo de uso desta tecnologia em smartphones é 

apresentado na figura abaixo. 
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Figura 1 – Display holográfico. 

 

A técnica do holograma estimula a atenção de crianças da faixa etária de 7 a 10 

anos de idade onde se dão os primeiros passos na alfabetização junto à escola e também 

em casa. 

O projeto tem como principal objetivo fazer com que as crianças tenham contato 

com a literatura e, por meio do produto, possam interagir de forma mais lúdica com a história 

ali representada. 

Objetivos 

Criar um display holográfico para tablet para o público infantil e, com o auxílio de 

um aplicativo disponível via internet, investir na interação de livros infantis com a tecnologia 

holográfica, de modo a tornar o mundo da leitura mais próximo das crianças. 

Os objetivos específicos são: Usar os hologramas para fazer com que as histórias 

presentes nos livros infantis sejam mais próximas da realidade; Trazer o mundo da 

imaginação, descobertas, criatividade que a leitura pode oferecer para as crianças; Valer-

se das novas tecnologias como ferramenta para tornar o mundo da leitura mais animado, 

prazeroso e com uma novidade nas tecnologias presentes; Entender o mercado editorial 

para o público infantil em fase de alfabetização; Identificar fatores e ferramentas do design 

de produto que possam atrair as crianças, tanto na estética do produto e em sua 

funcionalidade; Compreender as características do público-alvo, suas necessidades e 



 

interesses que o novo produto poderá atender por meio de inovações no design e; Buscar 

uma aproximação entre as novas possibilidades tecnológicas e o universo da literatura 

infantil, de modo a estimular a leitura e o imaginário. 

Metodologia 

Um dos métodos de trabalho mais conhecidos no design e de mais ênfase ao 

projeto de produto é a estrutura de trabalho do Bruno Munari. De acordo com Munari, o 

principal objetivo do método de projetar em design de produto é conseguir atingir o melhor 

resultado com o menor esforço, trabalhando com valores objetivos. A metodologia em 

design não pode ser absoluta ou definitiva, por isso o processo de design de produtos pode 

ser modificado e aprimorado pelo próprio profissional, segundo o autor. 

“Portanto as regras do método não bloqueiam a personalidade do projectista 

mas; pelo contrário, estimulam-no a descobrir coisas que, eventualmente, poderão ser úteis 

também aos outros” (MUNARI, 1881, p. 22). 

Resultados 

A expectativa para este projeto é fazer com que as crianças se tornem os futuros 

leitores e consumidores da literatura atual. Este projeto trará novidades tecnológicas com 

fim educacional. Sabendo da necessidade da leitura no período de aprendizagem escolar 

e também seus benefícios, surgiu uma nova maneira das crianças terem mais contato com 

a leitura de forma que se desenvolvam e se sintam estimuladas a lerem mais.  

Considerações finais 

Usar os hologramas para fazer com que o universo literário infantil seja mais 

próximo da realidade por meio da interatividade entre o público-alvo e o produto. Utilizando 

das novas tecnologias como ferramenta para tornar o mundo da literatura mais animado, 

prazeroso e com inovações tecnológicas presentes. 
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19. RELAÇÕES TÉCNICAS E CONCEITUAIS ENTRE A PINTURA E A COLAGEM 

Matheus Muniz Lourenço de Souza41; Lucas Ribeiro de Melo Costa42 

Resumo: O projeto é uma investigação artística, que estabelece as relações técnicas e 

conceituais do trabalho entre a pintura e a colagem e de como os rumos nessas práticas 

podem ser influenciados na arte contemporânea e/ou outras áreas correlacionadas.  

Palavras-chave:  Colagem, Pintura, Arte Contemporânea, Arte Moderna. 

Introdução 

A pintura contemporânea assumiu diversas frentes de trabalho a partir do séc. 

XX; dentre as linguagens que contribuíram definitivamente para a mudança dos 

procedimentos pictóricos, podemos elencar a colagem como uma das linguagens 

essenciais para as mudanças - estéticas e processuais - que houveram na pintura 

(IWASSO, 2010). 

Desde que ganhou sua autonomia com o cubismo, esse procedimento passou a 

se desdobrar nas vanguardas que seguiram, levantando propriedades acerca dessa 

linguagem, da qual se tornariam configurações para embasar conceitos na arte 

contemporânea.  

Para analisar a poética visual (subjetividade que a imagem expressa) e discutir 

os novos meios de abordagem da arte contemporânea - justaposto ao trabalho prático do 

pesquisador - a pesquisa se aprofunda em aspectos dessa produção artística, tendo como 

fio condutor as imbricações entre a pintura e a colagem. A afinidade com a produção prática 

e busca por reunir informações sobre o assunto é o que tornou necessário a pesquisa. 
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Objetivos 

O tema visa estabelecer relações entre a pintura e a colagem, do ponto de vista 

técnico e conceitual, partindo dos trabalhos práticos produzidos pelo autor, e como essa 

linguagem passou a propor um novo vocabulário à pintura, sendo possível a construção de 

uma genealogia dessas práticas, aproximando-as da produção contemporânea e do 

trabalho plástico do autor. 

Metodologia 

Por ser uma pesquisa prático-teórica em artes visuais, a melhor forma utilizada 

para se aprofundar no tema foi justamente levantar pontos de reflexão que o trabalho 

plástico suscita. Trabalhar em ateliê ao mesmo passo que à produção teórica, permite 

analisar e verbalizar os possíveis rumos que os trabalhos práticos tomaram. Desta maneira, 

é possível discutir pontos importantes da produção artística, seja conceitual e/ou técnica, 

bem como contextualizar e discutir essas características dentro de um tema específico na 

história da arte. A leitura desses dados serviu como orientação para a produção prática em 

poéticas visuais e que também resultou em uma nova ramificação de constatações.  

Resultados 

Através das produções com a colagem do autor, tivemos resultados que 

apresentavam novas formas influenciadas por conceitos contemporâneos sobre tal 

procedimento. Em um primeiro momento a técnica manteve-se atrelada com a pintura, e 

chegou ao ponto de trabalhar predominantemente com esse meio, utilizando o conceito de 

colagem para montar uma composição das formas apresentadas em meu trabalho. 

O momento em que percebeu a alteração dos procedimentos nos trabalhos, 

buscou-se novas fontes, que estavam em consonância com as ideias levantadas aqui. 

Nesse caso, foi com o coletivo “Opavivará!”, que fez desse encontro, resultar em uma 

entrevista (Ver “Anexo – A”). 

Considerações finais 

Ao traçar o caminho sincronizado entre produção em ateliê, levantamento 

bibliográfico e visitas técnicas, isso fez com que chegasse a pensar novas formas de 

considerar os trabalhos, refletindo na produção em ateliê e fazendo buscar por novos 

nomes, que passaram a ser levantados para a bibliografia e que contemplassem os 

conceitos que foram tomados como “novos” rumo dessa pesquisa. Isso significa que em 

alguns momentos foi necessário abrir mão de pertencer a um único estilo técnico, para que 

a questão estética prevalecesse em acordo com a conceitual, e para que a produção fluísse 

no ritmo da pesquisa. 
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ANEXO “A” - ENTREVISTA COM OPAVIVARÁ! 

Conversa realizada com o coletivo carioca Opavivará! (2005), para a pesquisa 

sobre relações técnicas e conceituais entre a pintura e a colagem, de Matheus Souza. Na 

entrevista o coletivo comenta sobre as relações de seus trabalhos com a ideia de colagem 

e suas características que tomam proporções expandidas na produção contemporânea. A 

conversa aconteceu durante as ativações (07 e 08 de abril, 2017) dos trabalhos 

“Transnômades”, que integra a itinerância da 32ª Bienal de São Paulo no Sesc Campinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Fonte: o Autor (2017). 

 

Matheus Souza: Sobre a questão da colagem, acontece no trabalho de vocês, como o texto 

do catálogo da Bienal relaciona? 

 

Opavivará!: Sim, acontece! Colagem é um termo bom para o sentido do nosso trabalho e 

importante que a gente pensa muito, o tempo todo. Se você pensar no Sofáraokê um 

trabalho que fizemos, é um sofá com karaokê e isso já é um procedimento de colagem, de 

juntar um equipamento de som com um sofá, que estão em uma mesma sala de uma casa, 

mas não juntos, e colar eles em uma mesma estrutura, junto com a televisão que está na 

sala, juntar tudo isso e transformar em uma plataforma de música, de canto e de fala. O 

texto desse trabalho é uma colagem, nós só usamos trechos de letras de músicas, 

reverberando o que ele é. Em outros trabalhos isso aparece muito também, o Self Service 

Pajé é uma grande colagem, a gente fala isso sobre ele, uma colagem dessa tradição das 

ervas, dos xamãs, dos pajés, das encanterias, da cura e essa tradição contemporânea do 

Figura 1  – Registro da ativação dos “Transnômades”. 



 

self service, da comida por quilo, da velocidade de se servir e escolher (...)  

 

M: Os materiais escolhidos para montar os carrinhos, eles tem um significado conceitual 

como o dos artistas do período pop que para falar sobre consumo usavam materiais do 

consumo? Acontece isso também no Transnômades? 

 

O: Isso acontece acho que de muitas maneiras, de cada trabalho acontece de uma forma, 

por exemplo, no Self Service do Pajé queríamos fazer um trabalho com ervas, tinha essa 

ideia no ar, a gente não sabia o que era, pesquisando sobre ervas a gente chegou sobre 

toda essa tradição e sabedoria indígena e então como expor, colocar isso no mundo? 

Colamos com a coisa do self servisse, aqui no Transnômades, a gente vinha trabalhando 

essa ideia de estruturas móveis, de uma aldeia móvel, que você possa criar uma zona 

autônoma temporária em qualquer lugar e circular pela cidade, e quando fomos para São 

Paulo, vimos esses carrinhos que são usados pelos catadores de resíduo e pelo pessoal 

do Ceasa e ali do mercado municipal para levar frutar, e percebemos que esse pessoal 

poliniza a cidade de várias maneiras e circulam de maneira meio invisível mais construindo 

muitas vezes esses acampamentos. Às vezes encontra dois ou três carrinhos desses e 

você vê um cara dormindo em cima do carrinho, outro com um radinho, o outro comendo 

em cima do carro, então esse entretempo do trabalho eles mesmo constroem essa colagem 

com esse carro e o que a gente fez foi elaborar isso e construir um pensamento em cima 

disso com vários dispositivos que podem ser usados no dia-a-dia para ocupar e participar 

do espaço público da cidade. 

 

 

 

M: Os carrinhos foram montados na Bienal. Do processo de montagem e colocar os objetos, 

não sei se vocês chamariam de ressignificação ou reutilização, mas se assemelha ao 

processo do bricoleur, que se rende ao criativo dos materiais já existentes? 

 

O: Os carrinhos foram feitos de duas maneiras, encomendamos eles crús, como são, tanto 

na Cooperativa de Catadores na Baixada do Glicério como no Ceagesp lá de São Paulo, 

os carrinhos menores. Eles já eram crús e é isso, há uma estrutura de bricolagem mesmo, 

muito desses materiais que a gente comprou são específicos e especiais para cada trabalho 

que a gente foi selecionando, o karaokê é muito isso, a mesa, por exemplo, ou o ninho, os 

caixote com as plantas. Tudo isso era material de descarte da Bienal que outros artistas 

iriam usar, mas não usaram e que a gente foi aproveitando no trabalho. Então o processo 



 

de colagem que se dá a partir de um pensamento de um desenho, mas que também é 

afetado pelo próprio fazer da colagem.       

 

M: Quando acontece a ativação das obras, ainda existe um processo de colagem ou tem 

uma separação do conceito da ativação e do conceito da colagem?  

 

O: Olha, achamos que acontece uma maneira diferente, quando está construindo um 

trabalho em um espaço ideal de ateliê ou dentro da Bienal, você tem um espaço asséptico 

e todo preparado para isso, nós estamos ali dentro construindo isso sempre com alguma 

intervenção de fora porque tem alguém que trabalha com a gente e nós gostamos de colar 

também essas experiências externas no trabalho. Por exemplo, nem tínhamos tido a ideia 

para os pés da mesa, o Jamaica, cara lá da Cooperativa que construiu os carrinhos que 

deu a ideia de como seria e então isso aconteceu e tem esse tipo de colagem. Quando 

vamos ao espaço público, aí o trabalho sai do nosso controle e isso é muito legal, é outra 

espécie de colagem, é uma colagem da qual a gente não tem mais controle, claro que 

muitos tem uso esperado: uma mesa, cozinha, karaokê, as pessoas reconhecem e sabem 

o fazer com isso, mas que comida vai sair de lá, que música e como vão cantar, se vão 

sentar à mesa, se vão subir na mesa, se vão abrir um computador na mesa, só trocar ideia, 

se vão deitar na mesa para dormir, se vão trepar na cama, aí um outro processo de 

colagens e dá, que é do público intervindo no trabalho e as coisas também  quebram com 

o uso e então precisa colocar outra madeira, que não era original e o trabalho ganha mais 

uma cada, faz parte, o trabalho é vivo e quando é vivo tá sempre no fluxo.              

 

M: Acontece de pensar em coisas que seriam banais do dia-a-dia para se apropriar nessa 

ideia de colagem expandida dos Transnômades?   

 

O: Quer mais banal que a cozinha, que é vital em nosso cotidiano, mais banalizado que 

nossa dinâmica. É justamente isso, pegar aquilo que é mais familiar, reconhecível, mais 

conhecido já, dominado por qualquer um e conseguir ir desdobrando as possibilidades 

ligadas a essa banalidade para ir chegando em outras fórmulas que vão agregando outras 

situações, possibilidades de trocas e outras configurações a partir desse banal, mas é 

justamente por isso que a gente traz muito do universo da domesticidade para dentro do 

trabalho, porque a gente banalizou de alguma forma certas coisas que só podem ser feitas 

em casa e o espaço público é um lugar que você ocupa diferente, e a gente propõe que 

talvez trazer esse lugar do privado e do doméstico para debate no espaço público tem um 

potencial de transformação mesmo de como as pessoas usufruem, entendem a cidade e 



 

fazem uso dela.   

 

M: Esse uso do banal reflete algum tipo de pensamento político da colagem, de usar o que 

você tem ao seu dispor para fazer isso? 

 

O: O pensamento político para gente ele está inerente na obra, a nossa preocupação é de 

uma maneira generalizado, a gente entende que as relações são políticas, o casamento é 

político, qualquer escolha que você faça na vida ou pra lá ou pra cá, ou fazer isso ou aquilo, 

é político, você faz suas escolhas a partir do seu ser enquanto atuante no mundo, então a 

gente busca de alguma forma desvincular a política do lugar administrativo organizacional 

e burocratizado da cidade e trazer essa política para o corpo de cada um para que todo 

mundo de alguma forma entenda que esse corpo na cidade em relação com outros corpos 

já é uma situação política.         

  



 

20. O ESTUDO DO MEIO COMO FERRAMENTA DE ENSINO NA ARTE EDUCAÇÃO 
 

Gabriel Ferreira Pinto43; Rosana Baptistella44 

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo entender o Estudo do Meio, conhecido 

também como Aula de Campo, e demonstrar qual sua importância e impacto na arte 

educação, abrangendo a diferença que o método pode ocasionar no desenvolvimento 

artístico dos educandos. A pesquisa contemplará o aprofundamento teórico de conteúdos 

da educação e aula de campo e a pesquisa prática propriamente dita, envolvendo alunos 

e professores de arte na realização de estudos do meio. 

Palavras-chave:   Estudo do meio. Aula de Campo. Arte Educação 

 

Introdução 

A presente pesquisa está inserida nos campos da Arte e da Educação, onde 

busca entender a real importância do estudo do meio em aulas de arte. A partir do 

levantamento bibliográfico levantado em autores como Correa Filho,  Fádua P. Arcelos, 

Luciana Mourão Arslan e Rosa Iavelberg encontra-se como possibilidade de definição para 

os estudos do meio como uma prática interdisciplinar que proporciona um contato direto 

entre os educandos e a realidade. O termo estudo do meio, conhecido também como Aula 

de Campo tem sua origem nos pensamentos do educador e pedagogo catalão Francisco 

Ferrer e Guardia (1859-1909). Ferrer foi o fundador da Escola Moderna de Barcelona e, 

com seu ideal de educação, foi o patrono dos princípios das práticas de ensino das escolas 

anarquistas brasileiras no início do século XX. A ação de estudar fora da sala de aula 

consiste no ato de promover um contato real entre o conhecimento que foi ou que está 

sendo aprendido e os educandos 

Entendendo previamente o campo do estudo do meio, a questão problema da 

pesquisa levanta a seguinte indagação:  O estudo do meio enquanto ferramenta de ensino 

possui qual importância na arte educação, contribuindo para a construção das experiências 

artísticas e estéticas dos alunos?  

No campo da arte educação, a pesquisa se faz importante, uma vez que o estudo 

do meio propicia a possibilidade de conhecer e aprender através do contato com diferentes 

leituras de mundo, em espaços culturais diversos como museus e ateliês de artistas, para 

se ter experiências práticas referentes aos conhecimentos aprendidos em sala de aula e 

apurar a linguagem visual. Dessa forma, pretende-se entender se há importância desse 
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estudo na disciplina Arte, para trazer os alunos cada vez mais perto da percepção e do 

conhecimento construído acerca do patrimônio cultural, histórico e artístico da humanidade. 

Objetivos 

A partir do entendimento do estudo do meio na disciplina de artes, objetiva-se 

perceber a existência ou não da diferença que essa prática pode ocasionar no 

desenvolvimento artístico dos alunos, relacionando as aulas de campo com o conhecimento 

adquirido, analisando a possível influência do contato direto entre os alunos e meio artístico, 

ou entre a captação in loco do conteúdo aprendido, diferenciando do modo padrão de 

ensino. 

Metodologia 

A metodologia para o desenvolvimento desse trabalho abrange pesquisas 

teóricas e práticas. A pesquisa pratica se constrói pelo levantamento de conceitos sobre o 

estudo do meio através da busca de referencial teórico para entendimento da ferramenta 

de ensino inserida no campo artístico.  

A partir do levantamento dos dados bibliográficos, foi realizado com 87 alunos 

do 9º ano do ensino fundamental da EMEF Paulo freire de Americana a parte prática da 

pesquisa. Juntamente com a professora de artes da escola, foi organizado um estudo do 

meio no Museu de Arte Moderna de São Paulo e um estudo do meio No museu Afro-Brasil 

em Sp.  

O estudo do meio teve início na preparação dos alunos com os conteúdos que 

seriam trabalhados na aula de campo. Após o trabalho em sala e a realização das aulas de 

campo, foi realizado uma pesquisa subjetiva com os participantes, juntamente com 

entrevistas e rodas de conversa com os alunos, para compreensão de como o estudo do 

meio interferiu no aprendizado.    

 
As técnicas de coleta de dados predominantemente utilizadas na pesquisa 
qualitativa nas perspectivas fenomenológica/interpretativa ou 
crítica/dialética são: entrevistas, observação, uso de diários e análise 
documental. Algumas técnicas, como as entrevistas, questionário, 
formulário, podem ser usadas para a coleta de dados de forma quantitativa 
ou qualitativa. Os investigadores de pesquisa quantitativa, no entanto, 
utilizam instrumentos tipo survey para coleta de dados, amostra 
probabilística, escalas, testes e medidas, tratamento estatístico na análise 
dos dados coletados. (TEIXEIRA, 2033, p.189)  

Resultados 

Os dados obtidos evidenciam e sugerem que as atividades fora da sala de aula 

quando bem planejadas e desenvolvidas podem oferecer aos educandos possibilidades de 



 

vivenciar novas situações ou de socializar vivências já realizadas. 

Com a aula de campo realizada com os alunos do 9ºano do Ensino Fundamental, 

foi satisfatório e possibilitou a construção de uma vivência artística dos alunos, ocorrendo 

uma troca de conhecimento entre aquilo que o indivíduo já conhecia e o que o meio pode 

oferecer.  

Considerações finais 

O estudo do meio quando bem desenvolvido, deve-se dividir em três momentos: 

o pré, o campo e o pós campo. A preparação e o estudo prévio são essenciais em sala de 

aula para a realização dos estudos do meio, assim como uma socialização após o retorno 

em sala. Pois essa ferramenta de Ensino está conectada com todo o conteúdo trabalhado, 

não sendo inserida de qualquer maneira dentro da metodologia de ensino. 

Dessa forma, a partir das experiências dos alunos, é possível afirmar que o 

estudo do meio é uma ferramenta de ensino satisfatória, possibilitando o crescimento 

educacional dos alunos. 
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21. SISTEMA EÓLICO PARA SINALIZAÇÃO INTEGRADO AO CAPACETE MOTOCICLÍSTICO 

Evandro José Stefano45; Prof. Me. Tomas Guner Sniker46 

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo a criação de um sistema eólico para 

sinalização integrado a um capacete de segurança destinado a condutores e passageiros 

de motocicletas e similares. O sistema possibilitará a captação da energia eólica 

produzida no deslocamento da motocicleta para garantir o funcionamento de luzes de 

sinalização. A intenção do projeto é promover uma melhoria estética e funcional na 

sinalização de capacetes para motociclistas, utilizando uma fonte de energia renovável 

para o funcionamento do sistema. 

Palavras-chave: design de produto, sistema eólico, sinalização, segurança, capacete 
motociclístico. 

 

Introdução 

Com o crescente número da frota de motocicletas no Brasil nos últimos anos, 

cresce também a necessidade pela utilização dos equipamentos de proteção, responsáveis 

por preservar a integridade física dos condutores e passageiros de motocicletas e similares, 

evitando danos maiores em casos de acidentes. Dentre os equipamentos de proteção 

essenciais para andar de moto com segurança, podemos considerar o capacete como item 

principal. Além de proporcionar proteção, o capacete também pode oferecer uma gama de 

estilos, formas e cores, tornando-se atrativo na hora da compra. Muitos motociclistas, por 

motivos estéticos, acabam deixando de utilizar em seus capacetes os adesivos 

retrorrefletivos, pois estes acabam sobrepondo algumas partes do grafismo do casco. 

A utilização de elementos retrorrefletivos de segurança é regulamentada pela 

Resolução 453 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) e sua inadimplência pode 

acarretar em graves acidentes, pois os materiais retrorrefletivos devolvem à fonte de luz 

quase toda a luz emitida, tornando o motociclista visível e facilmente reconhecido por outros 

condutores, mesmo em locais onde a iluminação solar estiver baixa ou ausente (3M, 2013). 

Atualmente, existe no mercado um modelo de capacete motociclístico com um 

sistema de luz de LED integrado, no qual as luzes são alimentadas por uma bateria interna, 

recarregada por meio de um cabo USB. Esse sistema foi desenvolvido pela empresa 

francesa Shark e exerce a mesma função dos retrorrefletivos (SHARK, 2017). 
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Objetivos 

O desenvolvimento de um sistema eólico para sinalização integrado a um 

capacete de segurança destinado a motociclistas, que possibilite a captação da energia 

eólica produzida no deslocamento da motocicleta para garantir o funcionamento de luzes 

de sinalização. 

Metodologia 

Para a execução do projeto aplicou-se o método projetual de Löbach que é 

dividido em quatro fases. 

Na primeira fase, chamada de Preparação, ocorre a análise do problema por 

intermédio da coleta de todas as informações possíveis, pois todos os dados podem ser 

importantes para se construir uma solução, nos quais são numerosos os fatores a analisar, 

como a análise da necessidade onde deve-se fazer um estudo do público-alvo; a análise 

da relação social que estuda as relações do usuário com o produto; a análise do 

desenvolvimento histórico do produto que visa extrair informações para o novo 

desenvolvimento; a análise do mercado que envolve uma comparação dos produtos da 

mesma classe oferecidos ao mercado com o objetivo de melhorar um produto existente e 

se diferenciar dos produtos concorrentes; a análise da função que é um método para 

estruturar as características técnicas funcionais do produto; a análise estrutural que tem por 

objetivo mostrar a complexidade estrutural de um produto; a análise da configuração que 

estuda a aparência estética do produto, com a finalidade de elaborar todas as soluções 

formais possíveis; a análise dos materiais e processos de fabricação suscetível a serem 

empregados no produto; a análise de patentes, legislações e normas que influenciam as 

possíveis soluções do problema. Após tomar conhecimento do problema, coletar e analisar 

as informações, é possível ter uma visão global do problema em toda sua extensão, o que 

possibilita defini-lo com precisão. A definição do problema proporciona sua clarificação, 

possibilitando chegar a um consenso em relação a problemática estabelecida, fazendo um 

julgamento sobre a importância dos diversos fatores. Com isso, definem-se as metas que 

deverão ser alcançadas com aplicação de processos criativos. A definição do problema e 

sua clarificação ocorrem em paralelo à definição dos objetivos e provocam o surgimento do 

processo criativo para solução do projeto (LÖBACH, 2001). 

Na segunda fase, da Geração das alternativas do problema, ocorre a produção 

de ideias baseando-se nas análises realizadas para gerar a maior quantidade possível de 

alternativas. Para elaborar soluções aos problemas de design, podem ser utilizados 

métodos como desenhar as alternativas na forma de esboços das ideias ou modelos 



 

tridimensionais (LÖBACH, 2001). 

Na terceira fase, da Avaliação das alternativas do problema, ocorre o exame das 

soluções apresentadas na fase de geração, comparando as alternativas de projeto para 

escolher a melhor solução (LÖBACH, 2001). 

Na quarta e última fase, de Realização da solução do problema, ocorre a 

materialização da alternativa escolhida, por meio de diversas etapas, como o projeto 

mecânico e estrutural, determinando as dimensões físicas do produto, configuração dos 

detalhes, desenhos técnicos e desenhos de representação, documentação do projeto e 

relatórios, a melhor alternativa é convertida em um protótipo e cabeça de série (LÖBACH, 

2001). 

Considerações finais 

No decorrer do desenvolvimento deste trabalho foi possível perceber, através do 

conteúdo apresentado que uma alternativa à situação atual pode ter sucesso de acordo 

com os benefícios que propõem este projeto. Os capacetes atuais conseguem atender às 

necessidades de grande parte dos usuários, mas resta ainda, uma fatia do mercado em 

busca de um modelo que possa satisfazer não só suas necessidades como também 

desejos, entre eles o de melhor desempenho, estilo e conforto. 
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22. O LETTERING COMO DIFERENCIAL NO MERCADO DE TRABALHO 
 

Kyane Godoi Passos47; Daniel Martins Alves Pereira48 

Resumo: O presente trabalho de conclusão de curso visa abordar o lettering no atual 

mercado de trabalho. A problemática consiste na investigação acerca de tal técnica 

conter ou não a capacidade de acrescer o imprescindível diferencial, contribuindo para 

com a evolução do profissional criativo e do mercado em si. Além de reunir 

conhecimentos a respeito da área em questão e outras ligadas a ela e ressaltar sua 

importância para a sociedade, a monografia recorre à experiência de letterers 

conceituados em forma de pesquisa qualitativa, analisando as elucidações divergentes. 

Palavras-chave:  tipografia, lettering, mercado de trabalho. 

 

Introdução 

Para se destacar no cenário competitivo atual, faz-se necessário muito mais do 

que apenas dominar as ferramentas, é preciso oferecer ideias genuínas, exclusivas, 

soluções que se adequem às necessidades do cliente e ofereçam características únicas 

entre tudo o que é usual. Portanto: 

Não basta sermos eficientes com um software, pois isso não nos torna 
indispensáveis ao cliente nem a um possível empregador. É necessário 
habilidade com as ideias e uso apropriado das ferramentas à disposição, de 
software a ilustrações, caligrafia, tipografia, fotografia e outras artes 
menosprezadas nestes novos tempos (AFLALO, 2004, p. 125). 

Por conseguinte, Bender (2009, n.p.) aconselha: “O importante é que jamais se 

esqueça de que seu projeto de vida deve ser criar uma diferença significativa de valor que 

o torne único no mercado, desejado, valioso, singular”. 

Para tal, o objeto de estudo designado à presente pesquisa será o lettering, no 

intuito de comprovar sua eficácia no repertório do profissional, tornando-o único e 

garantindo, por meio da técnica, o tão buscado diferencial.  

Objetivos 

Os objetivos da pesquisa em questão consistem, respectivamente, no 

levantamento de informações e aprofundamento teórico acerca do lettering e alguns tópicos 

relativos pertinentes ao tema abordado, além do objeto denominado, no presente contexto, 

como diferencial no mercado de trabalho. 
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Metodologia 

O método adaptado e aplicado no desenvolvimento da análise de similares em 

resposta à pesquisa científica realizada será o de Bruno Munari, introduzido na obra Das 

Coisas Nascem Coisas (2015). 

Para a identificação dos problemas, será utilizado o método de Peter L. Phillips, 

encontrado na obra Briefing: a gestão do projeto de design (2013). 

E, por fim, para a execução do projeto prático, será empregado o processo 

criativo de Jessica Hische, retirado da obra In Progress: See Inside a Lettering Artist’s 

Sketchbook and Process, from Pencil to Vector (2015), que consiste, resumidamente, nas 

etapas de: Pesquisa e Brainstorming; Thumbnails; Esboço; e Vetorização. O processo foi 

designado por se tratar de um método específico e comprovadamente produtivo, 

especialmente adequado as necessidades do projeto proposto em particular, auxiliando no 

planejamento das etapas de realização dos trabalhos de lettering. 

Resultados 

Aprimorar, por meio dos exercícios baseados no desenvolvimento do projeto 

prático final, o olhar analítico e as habilidades nos trabalhos de lettering, tornando viável a 

resolução de problemas por meio de formas criativas e aplicáveis. 

Considerações finais 

A partir da coleta de dados, da pesquisa científica e da pesquisa qualitativa 

realizadas, foi possível constatar que, embora o lettering não represente opção única, na 

busca por apresentar um diferencial aos clientes, a técnica pode, definitivamente, oferecer 

vantagens a quem explorar a ferramenta de modo eficiente, enfatizando constantemente a 

ideia de que a melhor maneira de se destacar está intrínseca na essência do profissional e 

de que cada um é capaz de desenvolver soluções criativas e exclusivas de acordo com 

aquilo com o que mais se identifica. 
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23. SELF: A IMPORTÂNCIA DE UM APLICATIVO MÓVEL PARA MULHERES OBTEREM 

INFORMAÇÕES E AJUDA SOBRE ABUSOS SEXUAIS 

Amanda Carolina Moreira de Andrade49; Prof. MSc. Daniel Martins Alves Pereira50 

 
Resumo: O presente trabalho buscou entender a importância da criação de um aplicativo 

móvel que auxilie mulheres em situações de risco e desenvolver uma interface adequada 

a experiência do usuário e interação, de modo que o mesmo possa adquirir informações 

e navegar de maneira rápida e intuitiva. 

Palavras-chave: aplicativo móvel, interface, experiência do usuário, abuso sexual. 

  

Introdução 

Segundo o 10º Anuário Brasileiro de Segurança Pública (FORUM BRASILEIRO 

DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2016, p. 35), no Brasil, uma mulher a cada 11 minutos é 

violentada, estatística que assusta a primeiro momento e que revela a importância em se 

falar do assunto e fazer algo a respeito. Uma análise minuciosa mostra que 56% dos 

agressores são homens da família ou amigos e conhecidos (IPEA - INSTITUTO DE 

PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 2014, p. 10). 

Em 2016, um caso ocorrido no Rio de Janeiro divulgado pelo site G1 chocou o 

país, onde uma garota de 16 anos sofreu um estupro coletivo com 33 agressores, entre 

eles o namorado, ato que foi filmado e divulgado em redes sociais (G1 RIO, 2016), 

evidenciando a estatística de que 70% dos casos de violência no Brasil ocorrem com 

crianças e adolescentes segundo dados do Sistema de Informações de Agravo de 

Notificação do Ministério da Saúde (Sinan), citado pelo site BBC Brasil (BBC BRASIL, 

2017). 

Em frente a esses números alarmantes, a presente pesquisa busca entender de 

que forma ajudar a orientar e prevenir casos como estes ocorram. A proposta é, seguindo 

os princípios do Design, observar os similares e o público alvo, e desenvolver um aplicativo 

móvel, sendo primeiramente a criação do logotipo, e identidade visual do caso e projetar 

com o auxílio de princípios da Experiência do Usuário e do Design de Interface, a aplicação 

que funcione de uma maneira fácil e rápida para que mulheres se protejam e tenham como 

recorrer com sigilo em situações de risco e pós-traumáticas. 

Objetivos 
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A proposta é criar a interface de um aplicativo móvel adequado a experiência do 

usuário e interação, de modo que o mesmo possa adquirir informações e navegar de 

maneira rápida e intuitiva. 

Metodologia 

No Brasil durante o ano de 2015 foram registrados 45.460 casos de estupro 

segundo o 10º Anuário Brasileiro de Segurança Pública (FORUM BRASILEIRO DE 

SEGURANÇA PÚBLICA, 2016, p. 35), número baixo já que de acordo com o estudo 

realizado pelo IPEA (IPEA - INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 2014, 

p. 6), apenas 10% das tentativas ou casos consumados de estupro são reportados à polícia, 

indicando que haja um número aproximado de 527 mil casos anualmente. 

Já segundo o site da Exame (DINO, 2016), no final de 2014, o Brasil era o 6º 

mercado mundial de smartphones e em pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2011, p. 12), o número de usuárias mulheres de telefonia móvel entre 10 à 

39 anos ultrapassou o número de usuários homens. 

Trata-se, portanto, a partir da análise dos números e estatísticas comprovadas, 

de um projeto oportuno e em sintonia com as ideias debatidas em seu tempo, havendo 

grande importância da existência de um aplicativo para mulheres procurarem ajuda sobre 

abuso. 

Para que o trabalho fosse realizado, foi feita uma pesquisa com 24 pessoas, 

sendo em sua maioria o público-alvo do projeto e possíveis usuários para entender quais 

as prioridades e importância das funcionalidades que devem conter o aplicativo, e é com o 

design que esse processo pode ser aprimorado de acordo com a usabilidade, experiência 

do usuário e design de interfaces de maneira simples e intuitiva. 

Resultados 

A partir da pesquisa realizada com possíveis usuários, pode-se avaliar a 

pertinência do aplicativo, pois 95,7% dos 24 entrevistados julgaram importante a existência 

de um aplicativo como o apresentado, e 75% das pessoas disseram achar que uma mulher 

usaria esse aplicativo em um momento de risco. 87,5% dos entrevistados também disseram 

que talvez ou que teriam esse aplicativo instalado em seus aparelhos móveis como forma 

de prevenção. 

As funcionalidades que mais chamaram atenção foram o Contato de 

profissionais (psicólogos, advogados...) com 24 respostas representando 100% das 



 

respostas, seguido por contatos úteis com 23 respostas, e definições de abusos e leis, 

empatados com 22 respostas. 

Já a importância dada para cada funcionalidade obteve uma variação, porém a 

sequência obtida a partir da análise das 11 respostas foi a seguinte: 

Definição sobre abusos > Contatos úteis > Contatos de Profissionais > Leis > 

Mapa de ocorrência > Compartilhamento de Casos. 

Considerações finais 

Em frente ao alarmante número de casos sobre abusos sexuais no Brasil, torna-

se necessário o desenvolvimento de algo que facilite a obtenção de informações e ajuda, e 

dessa maneira, a partir das pesquisas realizadas, um aplicativo móvel é uma forma viável 

de oferecer essas informações, e devido as situações de risco que os usuários estão 

inseridos durante o uso, uma interface clara e com uma experiência do usuário simples e 

eficaz é o caminho para uma boa usabilidade.  
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24. DESENVOLVIMENTO APLICATIVO DE BUSCA E RESERVA DE QUARTOS DE MOTEIS 

Amauri Pedro Ghirau Junior51; Daniel Martins Alves Pereira52 

Resumo: Este projeto tem como objetivo de apresentar um serviço de localização e 

reserva de quartos de motéis, através de um aplicativo para os smartphones, facilitando 

a vida dos usuários e beneficiando os proprietários de estabelecimentos com uma 

ferramenta para facilitar a logística de quartos em seu negócio. 

Palavras-chave:   design gráfico, design de interface, aplicativo, apontador, reserva, motel. 

Introdução 

 Com o grande sucesso dos smartphones pelo mundo, cada vez mais os 

computadores e laptops estão sendo substituídos pelos tais gadgets53, compactos, rápidos 

e eficientes, permitindo-o ao usuário fazer quase tudo através do seu dispositivo, como 

acessar a internet, ver filmes, ouvir músicas, fazer transações bancárias, trocar mensagens 

de texto ao mesmo tempo que está em uma videoconferência entre outras infinidades. Tudo 

isso graças a grande gama de aplicativos disponíveis através das lojas virtuais tais como 

Play Store, Amazon, AppStore entre outras. É possível baixar e utilizar dos mais variados 

serviços e isso mudou o mercado global nos últimos anos. 

Uma pesquisa feita pelo Ibope em 2013, em parceria com Instituto Conecta 
e a Worldwide Independent Network of Market Research (WIN), mostrou que 
o brasileiro passa, em média, 84 minutos por dia usando um smartphone, 
número que supera a média global em cerca de 10 minutos e que segue 
crescendo. (NOVAES, 2014). 
 

Uma categoria muito buscada e utilizada pelos usuários desses dispositivos são 

os aplicativos de viagens e de buscar por hotéis, como por exemplo um dos mais famosos, 

o Trivago. 

 
De acordo com a Sócia Diretora da consultoria Mapie, Trícia Neves, a 
tecnologia hoje é cada vez mais acessível e oferece soluções para todos os 
tamanhos de empreendimentos. “Embora no Brasil a velocidade da hotelaria 
para investir em soluções é um pouco mais lenta que outras áreas, temos 
visto investimentos interessantes. O cliente está acostumado com um 
mundo onde é possível resolver muitas coisas no poder de um clique e, por 
isto, já não tem a mesma tolerância para processos demorados ou 
burocráticos. (REVISTA HOTEIS, 2015)54 
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Com a facilidade de se procurar um hotel e no mesmo ato efetuar a reserva, nos 

dias atuais este tipo de serviço se tornou muito popular, fazendo uma grande parte das 

muitas viagens dos usuários, pois com os recursos oferecidos pelos apps, em minutos o 

mesmo consegue fazer a consulta ou reserva sem ao menos sair de onde está. 

Objetivos 

Apresentar uma interface de um aplicativo de busca e reserva de quartos no 

segmento de motel, na qual pessoas possam consultar e efetuar reservas de quartos por 

meio de dispositivos móveis (smartphones). 

Metodologia 

Para o desenvolvimento deste projeto está sendo usado a metodologia de 

projectual de Bernd Löbach, que é dividido em quatro etapas: 1. Fase de preparação, 2. 

Fase de Geração, 3. Fase de Avaliação e 4. Fase de Realização. 

Fase de Preparação: Os problemas apresentados pelos aplicativos de motéis 

foram levantados e logo após clarificados, explanando seus principais defeitos e problemas, 

logo após começaram a ser levantados os principais objetivos para se chegar na solução 

do problema apresentado e finalizando esta etapa foi levantado uma pesquisa onde foi 

definido o público alvo e coletado algumas informações para o desenvolvimento. 

Fase de Geração: Nesta fase do projeto foram levantados os métodos para se 

chegar na solução do problema apresentado, logo em seguida foram produzidas algumas 

ideias tendo como principal objetivo solucionar os problemas dos apps, logo após pegas 

essas ideias foi iniciado a etapa de geração, onde estão sendo rascunhados possíveis 

maneiras para se alcançar esse objetivo, logo após de algumas dessas ideias vão ser 

transformadas em wireframes para melhor compreensão. 

Fase de Avaliação: Dando sequência a fase anterior as melhores ideias vão ser 

produzidas e a mais promissora selecionada e desenvolvida. 

Fase de Realização: por fim chegando na última fase, a melhor solução para o 

problema foi selecionada, e agora será finaliza e logo após será testada com alguns 

usuários, para ter a coleta de feedback da experiência de usuário e ver se o aplicativo teve 

resultados esperados, e possíveis correções executadas.  

Considerações finais 

O estudo levantado para a execução deste projeto mostra que as pessoas estão 

cada vez mais preferindo solucionar seus problemas de maneira rápida e eficiente, portanto 



 

o uso de aplicativos para esses tais fins está se tornando algo muito recorrente nos dias 

atuais, portanto este projeto tem se mostra exequível e atender as necessidades dos 

usuários. 

Referências 

NOVAES, Rafel. Quanto tempo o brasileiro gasta com o smartphone, 2014. 

Disponível em:< http://www.psafe.com/blog/quanto-tempo-brasileiro-gasta-smartphone/ >. 

Acesso em: 27 de fev. 2017. 

Redação Revista Hotéis, Novas tecnologias impactam nos serviços hoteleiros, 2015. 

Disponível em: http://www.revistahoteis.com.br/novas-tecnologias-impactam-nos-servicos-

hoteleiros/> Acesso em: 12 de Ago. 2017 

 

  



 

25. INFLUÊNCIAS DIGITAIS: O CONSUMIDOR DO MUNDO CONTEMPORÂNEO 

E O CONSUMISMO DESENFREADO 

Stephania Garcia Novo Pieri55; Profª. Ms. Daniella Romanato 56 

Resumo: O universo digital cada vez mais se faz presente. Nele contribuímos com 

nossas experiências e, sobretudo, influenciamos outros indivíduos de modo involuntário. 

Neste artigo foi apresentado o poder da influência das tecnologias digitais sobre o mundo 

contemporâneo e assim caracterizado o comportamento do novo consumidor digital, 

visando entender como ocorre sua experiência de consumo. Por fim, o estudo gerou uma 

reflexão acerca do consumismo desenfreado, oriundo das influências digitais e suas 

consequências que podem impactar o meio ambiente. 

Palavras-chave: Influências, Mídias Digitais, Comportamento do Consumidor, 

Tecnologias, Sociedade Contemporânea, Consumismo. 

Introdução 

No início éramos passivos diante da massificação da comunicação e das 

informações que nos eram impostas (ADOLPHO, 2011), sem as ferramentas necessárias 

para produzir conteúdo tampouco ter alguma liberdade de expressão. Contudo, o 

consumidor sempre sentiu a necessidade de se expressar para o mundo, mas as empresas 

não escutavam ou se ouviam não davam tanta importância quanto deveriam e assim essa 

relação não evoluía. 

Hoje somos uma sociedade interconectada, que pratica, participa, interage e cria 

conteúdos. Após o advento da internet, passamos a ter uma gama de informações ao nosso 

dispor e as ferramentas necessárias para compartilhar conteúdos a um número incalculável 

de pessoas. A democratização da informação fez com que os consumidores tenham mais 

liberdade de escolha sobre um produto e ao mesmo tempo possam mudar seu 

comportamento, exercendo seus direitos para criticar, reclamar ou elogiar. Mais e mais 

consumidores pesquisam diariamente na web por feedbacks, a fim de se informarem e 

decidirem suas compras. Para eles, conhecer a opinião sincera de consumidores reais 

sobre um produto são tão importantes quanto o seu valor. Adolpho (2011) defende que um 

consumidor prefere acreditar na palavra de outros que já usaram o produto em vez de 
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acreditar no que a empresa tem a dizer sobre ela própria em uma opinião extremamente 

comprometida a simples propaganda. 

Á medida que as mídias sociais se tornaram cada vez mais expressivas, os 

consumidores poderão cada vez mais, influenciar outros consumidores com suas opiniões 

e experiências (KOTLER et. al. 2010). Esse desenvolvimento criou uma sociedade 

fortemente influenciada pelas tecnologias gerando hábitos de consumo compulsivos.  

Objetivos 

Relembrar a trajetória da comunicação, compreender como as tecnologias 

digitais influenciam o mundo contemporâneo e caracterizar o comportamento do novo 

consumidor, analisando como são influenciados no cenário digital. Apresentar o poder de 

influência das mídias sociais e gerar um aprendizado que poderá interferir na postura de 

empresas, na forma como elas deverão interagir com seus consumidores, assim como 

trazer à tona uma reflexão sobre as consequências e os impactos ambientais de um 

consumo excessivo oriundo das influências digitais. 

Metodologia 

Foi desenvolvido um breve estudo da história da comunicação, sobre como o 

consumidor absorvia informações em tempos passados, sua evolução até a chegada da 

internet e das mídias digitais. Foi efetuada ainda uma pesquisa bibliográfica, com o intuito 

de apoiar o estudo das influências exercidas pela internet e do comportamento do 

consumidor no cenário digital. Para complementar o estudo, foram realizadas observações 

em redes sociais e sites, tais como Facebook, Reclame Aqui e Tripadvisor, a fim de coletar 

informações para análise e compreensão do comportamento de consumidores nas mídias 

digitais. 

Resultados 

Foi evidenciado que as tecnologias modificaram de forma profunda nossas vidas 

e a maneira como interagimos. O consumidor de hoje é atuante, se tornou um produtor de 

conteúdo, que expressa sua opinião nas redes sociais e é capaz de engajar pessoas nas 

mais diferentes redes. Logo, atrair a atenção deste novo consumidor digital requer mais 

esforços e mais estratégias de comunicação. 

Desta maneira, os comentários negativos expostos publicamente nas redes 

poderão ganhar grandes proporções e muita repercussão em pouco tempo para uma 

empresa ou serviço. A sociedade em rede cria laços, um capaz de influenciar o outro, 



 

revolucionando a questão do marketing de relacionamento, da prestação de serviços, da 

comunicação e das interações. 

Neste contexto, podemos dizer que as influências digitais potencializam esses 

hábitos. Os usos disseminados das mídias digitais influenciam o consumidor a todo 

momento a adquirir produtos e serviços. Constantemente somos bombardeados por 

propagandas que nos levam a crer que, quanto mais consumimos, maior será nossa 

colaboração para o desenvolvimento econômico do país e assim o consumidor não faz ideia 

dos impactos que seu consumo excessivo poderá afetar ao meio ambiente. 

Considerações finais 

A tecnologia cada vez mais domina nossas vidas. Com isso o mundo, a 

sociedade e os consumidores mudaram. Estas mudanças da sociedade irão alterar o 

comportamento no consumo de cada indivíduo, fazendo com que sejam influenciados para 

o consumo excessivo. A era digital e as mídias digitais potencializam a figura do consumidor 

como produtor de informação e distribuidor de conteúdo e por outro lado reconfigura as 

organizações diante das estratégias de marketing de relacionamento.  

Foi constatado que os consumidores desejam ouvir mais o próximo, opiniões 

imparciais e diretas de pessoas comuns, assim como eles. Querem exercer o poder de 

escolha que possuem para adquirir a solução que acreditam ser a melhor, e não a que a 

própria empresa lhes diga. Em contrapartida desejam ter uma relação mais próxima com a 

empresa através das redes sociais, e esperam que a empresa também tenha essa intenção 

e se preocupe com seus clientes. Um consumidor que busca a empresa nas redes, busca 

apenas aquilo que é inerente a atividade humana, que é a comunicação. Por fim, um 

consumidor quer uma vida e bem-estar social favorável e, o que o ser humano apenas 

deseja é fazer valer seus direitos e o melhor para si mesmo.  
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26. CONSTRUINDO O MADAME SATÃ 

 

Alice de Lima Coelho dos Santos57; Profª. Ms. Daniel Martins 58 

Resumo: Esta pesquisa se baseia na análise e comparação de dois filmes: Rainha Diaba 

dirigido por Antônio Carlos da Fontoura em 1974 e Madame Satã de Karim Aïnouz em 

2002, onde tratam de um personagem que é facilmente associado a João Francisco dos 

Santos. Em épocas distintas tais diretores abordaram o tema do submundo carioca, 

enfatizando a personalidade flexível do protagonista. É importante ressaltar que os 

diretores analisados nesta pesquisa têm forte apelo independente tornando difícil a 

caracterização, porém o estudo dos momentos cinematográficos nacionais, em especial 

o cinema marginal e o cinema da retomada, colaboram para o entendimento das 

construções plásticas dos filmes 

Palavras-chave: Analise cinematográfica, Madame Satã, Rainha Diaba, direção de 

fotografia, aspectos visuais. 

Introdução 

Os diretores Antônio Carlos da Fontoura e Karim Aïnouz se empenharam para 

construir um personagem de forte personalidade, buscando referências em indivíduos dos 

setores excluídos, aos quais representavam homens negros, homossexuais envolvidos na 

malandragem; reafirmaram a estética construída ao longo das décadas sobre os mesmos. 

Apesar de terem objetivos de narrativa distintos, os filmes Rainha Diaba e Madame Satã 

demonstram perspectivas interessantes sob o protagonista. Fontoura focou no presente; 

evidenciar a popularidade como malandro e homossexual, amado e odiado, introduz seus 

objetivos; No caso de Madame Satã, Karim estava inserido no cinema da retomada, 

contando com abordagem e linguagem que o levou explorar a subjetividade do 

protagonista, dispensando caricaturas fáceis e juízos de valores. Contudo o processo de 

construção imagética de Satã começou muito antes dos diretores resolverem tratar do 

assunto, tornando assim a análise complexa, pois contamos com diversas versões de um 

mesmo indivíduo e sua personalidade flexível agrega na produção de indeterminados 

pontos de vistas, sobre o corpo e identidade do malandro brasileiro.  

 

Objetivos 
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Analisar e comparar os filmes Rainha Diaba e Madame Satã a fim de 

compreender a construção imagética do protagonista, os diretores se referem direta e 

indiretamente a João Francisco da Silva, ao qual conta com múltiplas versões de sua 

trajetória em vida. Com Antonio Fontura (Rainha Diaba, 1974), apesar de o filme conter 

uma narrativa com final conclusivo, conta com o espectador para associar o protagonista 

ao ícone (João Francisco), já para Karim Ainouz (Madame Satã) o personagem se constrói 

ao longo de toda a narrativa, sendo assim apresentado ao espectador. Contudo está 

pesquisa se baseia em como se deu este processo. 

Metodologia 

Leitura e análise de artigos e livros referentes a pesquisa, serviram de base para 

a comparação dos dois filmes, Rainha Diaba e Madame Satã. Após ler Múltiplas Faces de 

Madame Satã, a construção imagética do protagonista nos dois filmes fica melhor 

delimitada, e com os livros sobre questões técnicas e gerais no cinema mundial e nacional 

é possível contextualizar e enquadrar tais produção, e a partir da análise aprofundada das 

cenas ficará evidente como ocorreu a construção imagética no decorrer e após as 

produções serem concluídas. 

Resultados 

Com o apoio dos diretores de fotografia José Medeiros e Walter Carvalho, a 

construção e materialização do personagem ocorreu da seguinte forma: com Rainha Diaba, 

o Brasil ainda se encontrava em regime militar e por mais que o diretor e roteirista Fontoura 

tenha declarado a uma entrevista ao blog estranho encontro (ANDREIA 

ORMOND.20/12/2013):“Nunca fui do Cinema Novo, nem fui da vanguarda BeLair do 

Julinho Bressane e do Rogério Sganzerla. Sempre fui mesmo independente”, o mesmo era 

particularmente engajado, semelhante a outros artistas da época se interessou em 

representar o presente, e temas polêmicos como homossexualidade, tráfico e roubo; Por 

outro lado temos em Madame Satã o mesmo interesse em mostrar o submundo carioca, 

porém com o enfoque na trajetória pessoal do personagem, além de mostrar características 

generalizadas do malandro da época, há preocupação em ressaltar suas múltiplas faces; 

utilizou o contraste de luz e sombra para intensificar as expressões do protagonista, técnica 

que também agregou para a construção do espaço-tempo do filme, ou seja, Karim escolhe 

utilizar do período histórico em que o ícone passa por um processo de busca da identidade, 

momento este passado na década de 30, sendo então necessário máxima atenção aos 

detalhes do 2 cenário para que a narrativa fluísse de forma harmônica, sem causar 

estranhamento no espectador do século XXI, ao qual tem familiaridade com as telonas, 



 

percebendo com maior facilidade qualquer plano que não se enquadre adequadamente ao 

contexto da narrativa. 

Considerações finais 

Com a leitura da bibliografia programada pude construir conhecimento teórico 

para análise dos filmes; os livros selecionados me ajudaram a entender o processo de 

identidade nacional e a influência política no cenário cinematográfico brasileiro. Lendo as 

imagens do Cinema, A Luz(imagem) de Walter Carvalho e os cinco Cs da cinematografia, 

ficou claro o funcionamento dos planos, enquadramentos e todos os aparatos técnicos para 

a produção cinematográfica. A partir da análise dos filmes notei as diferentes abordagens 

de cada diretor, aos quais têm influências da história da arte, onde revelam ter certo carinho 

para alguns movimentos, mais especificamente o pop sendo explorado em Rainha Diaba e 

o estudo do chiaroscuro, utilizado no renascimento que é inspiração para o diretor de 

fotografia do filme Madame Satã. Contudo todo o levantamento teórico feito até então 

contribui para que a análise continue e se complemente cada vez mais. 
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27. A POTENCIALIDADE DO USO DO GEOGEBRA 3D NA DISCIPLINA DE GEOMETRIA 

ESPACIAL 

Tiago Giorgetti Chinellato59 

Resumo: O presente trabalhou relata a potencialidade que o software de geometria 

dinâmica, GeoGebra 3D, propiciou no desenvolvimento da disciplina de Geometria 

Espacial. Tal disciplina foi realizada no ano de 2015 e contou com 16 alunos do curso de 

Licenciatura em Matemática da Faculdade de Administração e Artes de Limeira. Assim, 

primeiramente é apresentado um histórico sobre a potencialidade do uso das tecnologias 

em sala de aula. Em seguida é apresentada a dinâmica da disciplina e como essa ocorreu 

por meio da utilização do software GeoGebra 3D. Por fim, são levantadas conjecturas 

sobre a percepção da utilização dessa tecnologia, tendo como base a visão do professor 

que ministrou a disciplina, que é o autor desse artigo. 

Palavras-chave:   Tecnologia Digital, GeoGebra, Formação Inicial 

Introdução 

As Tecnologias Digitais (TD) fazem parte do nosso cotidiano e dependemos dela 

para muitas coisas, como por exemplo, para redigir esse relato de experiência para a 2ª 

Jornada Científica e Cultural da Faculdade de Administração e Artes de Limeira (FAAL). 

Entendo como Tecnologia Digital a definição adotada pelo site encyclopedia.com60 na qual 

Digital technology is a base two process. Digitized information is recorded in 
binary code of combinations of the digits 0 and 1, also called bits, which 
represent words and images. Digital technology enables immense amounts 
of information to be compressed on small storage devices that can be easily 
preserved and transported. Digitization also quickens data transmission 
speeds. Digital technology has transformed how people communicate, learn, 
and work. 

Justamente pensando nessa dinamicidade do trabalho, da comunicação e 

principalmente do aprendizado que a TD foi utilizada na disciplina de Geometria Espacial, 

pensando em explorar os conteúdos de uma maneira diferente da tradicional, que na 

maioria das vezes segue a premissa da lousa e giz.  

Desse modo, o software GeoGebra foi escolhido por se caracterizar como um 

modificador do ensino da Matemática, corroborando com o que Oliveira, Nehring e Battisti 

(2014, p.3) dizem quando mencionam que 
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A utilização do software GeoGebra se caracteriza como uma possibilidade 
efetiva de modificação do ensino da matemática, pois entendemos ser um 
recurso capaz de contribuir no processo de ensino proposto pelo professor, 
desencadeando aprendizagens. O uso do GeoGebra a partir da intervenção 
do professor, exige que o aluno tenha uma ação interativa com conceitos 
matemáticos, estabelecendo sentido e significado aos mesmos, 
possibilitando, assim, a efetivação de processos de aprendizagem. 

Assim, a utilização desse software se deu da interação entre os conteúdos a 

serem explorados de modo e a busca por um sentido nas construções que foram realizadas. 

Para que fosse proporcionada essa modificação do ensino da Matemática, a dinâmica da 

aula precisou ser alterada levando em conta que o software era um protagonista assim 

como os alunos. 

As aulas de Geometria Espacial  

As aulas ocorreram de quarta-feira das 19:00 as 22:30 horas no segundo 

semestre de 2015. A ementa da disciplina se baseou em: Paralelismo e Perpendicularismo 

no espaço, Superfícies e Sólidos, Relações Métricas, áreas e volumes. Tendo em vista tal 

ementa a bibliografia utilizada para a realização da disciplina foi o livro Fundamentos de 

Matemática Elementar: Geometria Espacial. V.10. São Paulo: Editora Atual, 1998, dos 

autores Dolce e Pompeo (1998). 

A dinâmica adotada foi discutir os conteúdos do livro com os alunos e 

resolvermos os exemplos e exercícios no software. Vale ressaltar que a turma já tinha um 

conhecimento prévio do software GeoGebra o que facilitou a construção das atividades. As 

atividades eram realizadas no GeoGebra 3D visto que, por exemplo, foi solicitado 

determinar quantos planos passam por uma reta no espaço. Diante de tal fato a utilização 

do 3D foi necessária justamente para tal construção, como podemos ver abaixo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Planos no GeoGebra 3D 



 

 

Fonte: criação própria (2017) 

Antes da construção da atividade, era fomentada a discussão sobre a ideia de 

como se constitui um plano e quais são as propriedades de uma reta no espaço, a partir 

disso, a realização do GeoGebra 3D se dava justamente para se perceber os infinitos 

planos que passam por essa reta. Assim, exemplos e atividades foram sendo realizadas no 

GeoGebra 3D discutindo com os alunos as particularidades de cada uma explorando o 

caráter visual do software. Na sequência do artigo apresento a visão do professor sobre a 

utilização desse software na disciplina de Geometria Espacial.  

A visão do professor sobre o software GeoGebra 3D  

A utilização do software propiciou uma dinâmica de debate na sala, no qual os 

alunos se envolveram com as construções e as discussões que foram realizadas mediante 

o software. Vejo uma grande potencialidade na utilização do GeoGebra para o estudo dos 

conteúdos de Geometria Espacial, pois o mesmo potencializa a parte visual das definições 

e conjecturas da disciplina.  

Vale ressaltar também que a as avaliações foram realizadas em cima do 

software, ou seja, seguindo o modelo que foi adotado durante a aula. Com isso, os 

discentes realizaram os “exercícios da prova” no software e as construções eram gravadas 

em uma pasta, que posteriormente era transferida para o computador do professor. Além 



 

da construção, foi entregue uma folha para os alunos colocarem as suas percepções sobre 

a construção, relatando como pensaram a construção da atividade. Observei que essa 

metodologia propiciou aos alunos pensarem de uma maneira diferenciada as 

demonstrações que foram estudadas na disciplina, como o exemplo dos planos relatados 

acima.  

Considerações finais 

Enxergo que a utilização do software propiciou a modificação do ensino da 

Matemática como propõem Oliveira, Nehring e Battisti (2014), de modo que os discentes 

realizaram a interação com o software e ocorrendo a moldagem reciproca seguindo a ideia 

de Borba e Villrreal (2005). Esses autores mencionam que a partir do momento que um 

humano interage com uma mídia, ele recebe feedbacks que “moldam” o seu modo de 

pensar. Com isso, a mídia molda o pensamento humano. Nós, enquanto seres humanos, 

também “moldamos” as mídias a partir do momento que as adaptamos as nossas 

necessidades e interesses.  

Essa relação de trocas foi possível de ser vista na disciplina onde muitas vezes 

os alunos realizavam uma construção no software e essa não era satisfatória, e a partir da 

imagem que era projetada pelo GeoGebra 3D, a construção era refeita e aprimorada até 

que se chegasse num modelo ideal e correto do que fora proposto.  
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