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1. CONCEITUAÇÃO:  

Sobre o quê será e para quê/quem servirá meu projeto?  
Esta etapa é composta de situações de reflexão, que consistem de exercícios de compreensão do tema e 
dos objetivos do projeto utilizando-se identificação de palavras-chave sobre tema, usuários e assuntos 
correlatos e uma situação de concretização que consiste de exercício de relação destas palavras-chave 
com material visual aleatório fornecido pelo/a professor/a e coletado no campus. 
 

Ilustrações para um MANUAL DE REFLEXÕES SOBRE BOAS PRÁTICAS DE LEITURA  
Objetivo: desenvolver nos usuários, de forma lúdica, competências relativas à leitura de mundo, 
partindo das suas fantasias preexistentes e de seus repertórios, de modo que estas competências 
sejam aplicadas em quaisquer suportes, e levadas para os suportes literários. 
Ou seja: mostrar para o leitor que a leitura não está nos livros, mas sim nele mesmo, na sua experiência; uma vez dono desta 
capacidade, ele pode levá-la sim para os livros, e aí compreender o prazer e a utilidade da literatura, na relação desta com a 
sua vida. 
Palvras chave escolhidas: lúdica, leitura, fantasia 

 

O que são palavras-
chave? São palavras que 
chamam a atenção tanto 
de quem projeta quanto 
de quem usufrui; elas 
conseguem resumir os 
objetivos do projeto e 
servem como dicas para 
coleta da dados e para 
execução do trabalho. 
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Brainstorming 
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2. LEVANTAMENTO:  

Quais serão as referências do meu projeto?  
Esta etapa é composta de situações de concretização, que consistem de exercícios de pesquisa sobre as palavras-chave 
identificadas, pesquisa de similares visuais, e uma situação de reflexão que consiste de 
estudo de caso de um similar escolhido dentre os coletados (identificar as palavras-chave 
do caso). 
Uma vez estabelecida a Conceituação, faz-se necessário investigar se ela será factível e 
certificar-se que ela será bem embasada e consistente. 

Lúdico e Leitura: jogo, narrativa, história, faz-de-conta 
Um dos aspectos particulares dos Alternate Reality Games, é que os jogadores 
constroem sua relação com o jogo a partir da construção colaborativa da narrativa. 
Entretanto, apesar de construírem uma narrativa coletiva, os jogadores também 
vivenciam sua própria história com o jogo, eles também estabelecem uma relação 
particular com a atividade e com isso constroem pequenas narrativas pessoais 
ligadas ao jogo. (Trecho de dissertação de mestrado de Rian Rezende, não 
publicada) 
Conceito de “jogo” de Roland Barthes: consiste de uma atividade ao mesmo tempo 
sem finalidade senão o próprio jogo e de uma tática de crítica às cristalizações da 
linguagem, característica que aproxima este “jogo”, então, do teatro, do “faz-de-
conta”. (PERRONE-MOISÉS, Leyla. Em: BARTHES, Roland. Aula. Tradução e 
Posfácio Leyla Perrone-Moisés. São Paulo: Editora Cultrix, 1977, p. 82-85). 
“Três observações sobre os jogos de linguagem: 1 – ‘... suas regras não possuem 
sua legitimação nelas mesmas, mas constituem objeto de um contrato explícito ou não entre os jogadores (o que não quer 
dizer todavia que estes as inventem)’; 2 – ‘... na ausência de regras não existe jogo, que uma modificação, por mínima que 
seja, de uma regra, modifica a natureza do jogo, e que um lance ou um enunciado que não satisfaça as regras, não pertence 
ao jogo definido por elas’; 3 – ‘... todo enunciado deve ser considerado como um ‘lance’ feito num ‘jogo’”  (LYOTARD, 
1988, pág 17) 

Pesquisa Interdisciplinar: conhecimentos 
necessários para a execução do projeto, 
suas codificações culturais  

⇒ Assuntos internos: relativos 
diretamente ao conceito, ou seja, ao 
tema, ao problema, aos usuários e 
objetivos do projeto, bem como a 
técnicas e materiais para execução. 

⇒ Referências locais: como outros 
utilizam conceitos similares no 
mesmo contexto cultural, ou seja, 
pesquisa de similares nacionais. 

⇒ Referências internacionais: como 
outros utilizam conceitos similares 
em contextos culturais diversos, ou 
seja, pesquisa de similares 
internacionais. 

⇒ Assuntos correlatos: temas 
transversais associados ao 
conceito, história, curiosidades, 
contextos, preconceitos, clichês. 
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Fantasia e faz-de-conta 
Fantasiar é ser bem sucedido em fazer ou vislumbrar outros mundos. Não mundos possíveis, mas  mundos desejáveis. Tolkien 
não desejou viver as aventuras de Alice, elas apenas o divertiram. Mas as antigas lendas do Rei Artur e as sagas nórdicas 
despertaram-lhe o desejo. O dragão tem, para ele, a marca de Faërie: “I desired dragons with a profound desire.” Não, 
obviamente, na vizinhança da sua casa, ameaçando sua integridade, mas na Fantasia, a permissão de vislumbre de “Outros-
Mundos”, quaisquer mundos que dragões habitassem. (TOLKIEN, J.R.R. The Tolkien Reader. New York: Ballantine Books, 
1966.) 
Lance, jogo, fantasia 
Movimentos das peças de xadrez: 
* Rei: move-se para todas as direções pela vertical, horizontal ou diagonal, mas apenas uma casa por lance. 
* Dama ou Rainha: é a peça mais poderosa do jogo, uma vez que seu movimento combina o da torre e o do bispo, ou seja, 
pode mover-se pelas colunas, fileiras e diagonal. Em termos de valor, não é comparável a nenhuma outra peça, a não ser a 
dama adversária. 
* Bispo: move-se pela diagonal, sendo que nunca poderá mudar a cor das casas em se encontra, uma vez que movendo-se 
em diagonal, não lhe é permitido passar para uma diagonal de outra cor. O valor do bispo é considerado ligeiramente superior 
ao do cavalo, todavia, dependendo da posição no tabuleiro, nem sempre será vantajoso trocá-lo por um cavalo oponente. 
* Cavalo: movimenta-se em "L" no tabuleiro (duas casas na mesma direção e uma para um lado ou para o outro). O cavalo é a 
única peça que pode pular sobre as outras, tanto as suas quanto as adversárias, como indo, por exemplo, desde a casa g1 
para a casa f3 nos primeiro lances. Comumente se diz que o cavalo move-se "uma casa como torre e uma casa como bispo". 
* Torre: movimenta-se em direção reta pelas colunas ou fileiras. A torre é considerada uma peça forte, tendo mais valor que 
bispo e cavalo. 
* Peão: movimenta-se apenas uma casa para frente e captura outros peões e peças em diagonal. Caso uma peça ou peão 
fique na frente do peão, será impossível movê-lo. Somente se alguma peça adversária fique na sua diagonal acima, ele poderá 
capturá-la e mudar de coluna. No primeiro movimento de qualquer peão, ele poderá mover-se uma ou duas casas, a critério do 
enxadrista. Ao contrário das peças, o peão não mover-se para trás. 
(WIKIPÉDIA) 
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Lúdico e Fantasia: peças de xadrez atuais e medievais 
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Fantasia e Leitura: iluminuras e capitulares medievais e 
contemporâneas 
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Tipos Unciais manuscrito e digital 
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Similares: movimento armorial, jogos de RPG e videogame 

  

 
Gravuras de Samico (movimento armorial) 

 

  
 

Idade Mística 
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3. CONCEPÇÃO: 

Como irei realizar meu trabalho?  
Esta etapa é composta de situações de reflexão, consistindo de exercícios de correlação entre as palavras-chave identificadas no 
estudo de caso e os níveis da linguagem 
visual, e de situações de concretização, 
que consistem de esboços e layouts para 
o projeto e respectivas associações de 
palavras-chave e linguagem visual. 
 

Relações de Comunicação  
Acrósticos visuais narrativos na forma de iluminuras: 
L inguagem = missão = o mandante (rainha branca) comunica oralmente a missão ao herói (cavalo branco) 
E ducação = pesquisa e levantamento = o herói vai à biblioteca (bispo branco) 
I magem = vítima = vê-se o retrato da vítima/vilã (rainha negra) 
T ecnologia = equipamentos = o herói escolhe suas armas (peão branco) 
U tilidade = aceitação das diferenças = herói e vilã se entendem (torre negra) 
R epertório = recompensa, tesouro, riqueza = partilham a recompensa (rei branco e rei negro) 
A mbiente = restabelecimento da harmonia = investem a recompensa para recuperar o local (torre branca) 

1. Linguagem convincente, a da rainha ao contar que a princesa rebelara-se contra um destino imposto, tornara-se 
poderosa feiticeira e, comandando um grande exército, devastara as terras. 

2. Educação, todavia, em muitos conhecimentos, era fundamental para entender toda a situação, desvendar os 
segredos da princesa e montar uma estratégia. 

3. Imagem perturbadora a da princesa, que viu o cavaleiro ao aceitar a missão de trazê-la de volta. Compreendeu, 
então, o que levara uma filha antes leal a um ato de tão desesperada revolta. 

A Linguagem Visual possui suas regras próprias para gerar significado em diferentes 
níveis: Informação = dar Forma à Matéria para que ela seja Percebida > Comunicação 
= dar Sentido à Matéria Informada para que ela seja Compreendida > Fruição = dar 
Abertura à Matéria Compreendida para que ela seja Interpretada.  
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4. Tecnologia mágica fazia-se necessária para superar o poder da princesa. Encontrou-a, o cavaleiro, na forma de 
complexo e extraordinário artefato. 

5. Utilidade inusitada para o artefato descobriu o cavaleiro, revelando o local exato, num perigoso labirinto, do tesouro 
tão desejado pela princesa. Por isso, o cavaleiro convenceu a princesa a cooperarem. 

6. Repertório tamanho de riquezas permitiu-lhes retornar triunfantes. A princesa alcançou consenso com a rainha e 
ambas recompensaram o cavaleiro. 

7. Ambiente e consenso enfim restaurados, todos recuperaram harmonia e equilíbrio e puderam recriar suas histórias. 

ICONOGRAFIA:  
⇒ cadivéus e ornamentos indígenas 
⇒ cores e vestuário de orixás 
⇒ peças de xadrez 
⇒ iluminuras, capitulares e manuscritos medievais 
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3.A. Organizar o que foi coletado nas etapas anteriores: 
Afetividade: interesses pessoais e desejos do designer/artista e do receptor 

\/ 
Escolhas de elementos da sintaxe visual que melhor expressem a conceituação 

\/ 
Idéia geral da configuração da imagem 

\/ 
ESBOÇOS 

 
 

Relações de Informação  
CONFIGURAÇÃO: grafismo medieval/armorial/indígena - linearidade, cores saturadas e secundárias/terciárias, contraste de 
valores, formatos orgânicos, planura. 
CORES: 

⇒ linguagem: roxo c50 m70 y 10 e branco 
⇒ educação: ciano  c30 e branco 
⇒ imagem: vermelho m100 y100 k20, coral e preto  
⇒ tecnologia: azul c85 m70 
⇒ repertório: vermelho m100 y100 k20, coral e branco 
⇒ utilidade: cinza 
⇒ ambiente: coral, roxo, branco e preto 
⇒ detalhes dourados 
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3.B. Disparar o processo criativo: 
Intuição: síntese dos conhecimentos e necessidades do projeto e solução de problemas, ou seja, cruzamento dos dados levantados 

com o conceito 
\/ 

Quais linguagens comporão o objeto: verbais, visuais, corporais, auriculares etc 
\/ 

Que suportes irão materializar o objeto, e quais técnicas e materiais serão utilizadas para isto 
\/ 

De que forma os usuários utilizarão o objeto: interativa, linear, coletiva, individual, manual, mediada por equipamento, presencial, a 
distância etc 

\/ 
LAYOUTS 

 

TÉCNICAS: desenho a lápis sobre papel, digitalização em scanner, finalização e pintura em Photoshop com tábua digital.  
MEIOS DE PRODUÇÃO: gravação de arquivo PDF em média resolução (150 dpi) em CD para visualização em tela e/ou 
impressão por demanda em jato de tinta ou laser colorida. 
TIPOGRAFIA: 

⇒ Xiphos Expanded (capitulares) 
⇒ AUNT JUDY (CAPITULARES) 

⇒ American Uncial (legendas das capitulares ) 

⇒ Família Futura (títulos do texto) 
⇒ Gentium Basic (texto) 

 
 
 



 

 
Exemplo de Projeto: ilustrações e projeto gráfico para livro 
eliane bettocchi | www.historias.interativas.nom.br/lilith | elianebettocchi@gmail.com 

 

 16 

 

 

 
 
 
 



 

 
Exemplo de Projeto: ilustrações e projeto gráfico para livro 
eliane bettocchi | www.historias.interativas.nom.br/lilith | elianebettocchi@gmail.com 

 

 17 

ARTE FINAL:  

 
Arquivo AI gerado em Illustrator após conversão da 

imagem escaneada em vetor 
 

Arquivo PSD gerado em Photoshop com fundo 
transparente 
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Relações de Fruição 
USOS: pode ser individual, se visto em página impressa ou tela de computador; ou coletivo, se o arquivo for projetado por 
datashow, ou exibido em tela de TV. A resolução final não pressupõe impressão em grande formato. 

SUPORTE: página do Manual gerada em InDesign com a ilustração 
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4. JUSTIFICATIVA: 

Por quê farei deste modo?  
Esta etapa é composta de situações de reflexão, que consistem de exercícios de apresentações dos layouts ou artes finais para os 
outros, que devem identificar palavras-chave relativas a tema, usuários e assuntos correlatos, verificando-se a coerência entre a 
recepção as escolhas visuais apresentadas. 
PARA QUE ISSO FUNCIONE, VOCÊ TEM QUE ESTAR CONSCIENTE DE: 

⇒ suas motivações 
⇒ seus argumentos 
⇒ suas contribuições  
Sua postura como profissional: 
⇒ Criar para atender somente às demandas do capitalismo?  
⇒ Criar para seduzir ao consumo irresponsável?  
⇒ Criar soluções apenas econômicas ou também soluções culturais e para a natureza? 

Principais problemas da atividade projetual irresponsável: perpetuar preconceitos e idéias ultrapassadas e perniciosas para nossa 
sociedade (a guerra do imaginário); estimular, em progressão geométrica, o consumo descartável e produtor de lixo. 
A atividade projetual só serve para vender e produzir lixo ou também pode (e deve) ser usada para melhorar a qualidade de vida e, 
principalmente, para "seduzir" o ser humano a adquirir conhecimento e capacidade crítica?  
Nosce te ipsum: conhece-te a ti mesmo. 

⇒ Motivações (interesses, afetos desejos): interesse por História da Arte, teoria literária, e por jogos. 
⇒ Impactos sociais e pessoais no usuário: afetividade, intimidade, introspecção, resgatar a ousadia de fantasiar e a 

vontade de aprender. 
⇒ Impactos no meio-ambiente: impressão por demanda, pelo próprio usuário, formato horizontal para visualizar em 

tela. 

 


