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RESUMO

ISTO NÃO É UM LIVRO: UMA PROPOSTA DE 
MATERIAL SUPLEMENTAR DE FÍSICA

AUTORAS: Jamille Marin Coletto e Sara Tessele González
ORIENTADORA: Prof ª. Drª. Sandra Depexe

Neste trabalho apresentamos o desenvolvimento de um material suplementar

que integra a mídia impressa, na qual exploramos o formato, e a mídia audiovisual,

onde  nos  preocupamos  em materializar  o  conteúdo.  Nosso  cuidado  com  esses

aspectos se deve a escolha de trabalhar com uma àrea abstrata e de elevado índice

de evasão: a física. O processo de criação do produto iniciou-se pela análise gráfica

do livro didático utilizado no Colégio Estadual Manoel Ribas; o segundo passo foi a

criação do projeto editorial, todo o conceito, narrativa e identidade que permeia o

produto; após isso desenvolvemos a parte prática – a animação e o impresso – que

foi revisado por um especialista da área. O projeto que criamos aqui é uma versão

teste de um material que pode auxiliar na aprendizagem da física; no nosso ideal ele

faria parte de uma coleção, e nessa coleção seria trabalhado todo o conteúdo de

física do primeiro ano.

Palavras-chave:  Material  suplementar;  Análise  gráfica;  Formato;  Impresso;
Animação.
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RESUMEN

ESTO NO ES UN LIBRO: PROPUESTA DE 
UN MATERIAL SUPLEMENTAR DE FISICA

AUTORAS: Jamille Marin Coletto e Sara Tessele González
ORIENTADORA: Prof ª. Drª. Sandra Depexe

En  el  presente  trabajo  explicamos  el  desenvolvimiento  de  un  material

paradidactico que une el medio impreso, en el cual exploramos el formato, y la midia

audiovisual,  donde nos preocupamos en la materialización del contenido. Nuestra

preocupación por esos aspectos se deve a que optamos por trabajar con una area

abstracta e de alto índice de evasión: la fisica. El proceso de creación del producto

inició con una analisis  gráfica del  libro didactico utilizado en el  Colegio Estadual

Manoel Ribas. El segundo paso consistió en la creación del proyecto editorial,  todo

el concepto, narrativa e identidad que tange el producto, en seguida desenvolvimos

la parte práctica que fue corregida por un especialista en fisica. El  proyecto que

creamos  es  una  versión  de  prueba  de  un  material  que  poderia  auxiliar  en  el

aprendizaje de la disciplina de fisica; nuestro ideal es que el producto haga parte de

una colección que aborde todos los conceptos de física del primero año.

Palabras-llave: Material suplementar; Análisis gráfica; Formato; Impreso; Animación.
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Esse projeto nasceu na lembrança de nossa experiência  como alunas de

primeiro ano do ensino médio, quando conhecemos um mundo completamente novo

que era minado de abstrações de difícil assimilação. Porém essa dificuldade não foi

exclusiva nossa, ou de alunos do ensino médio. Na Universidade Federal do Paraná

(UFPR), por exemplo, o curso de Física está entre um dos três cursos com maior

porcentual de evasão, além de ter uma baixa relação candidato/vaga e baixas notas

de corte no vestibular (SIMAS, 2012).

A partir  de  nossas  experiências  e  das  inúmeras  pesquisas  que  buscam

responder essa questão – por que tão elevado número de evasão e dificuldade no

aprendizado da Física  em geral,  tanto  em cursos  dessa área  quanto  no  ensino

médio? –  decidimos produzir  um material  suplementar  de  física  para  auxiliar  na

aprendizagem dos estudantes do primeiro ano do ensino médio, momento no qual

entram em contato com a Física.

Este trabalho tem como objetivo geral desenvolver um material suplementar

de física para alunos do primeiro ano do ensino médio, trabalhando o conteúdo de

lançamentos (horizontal, vertical, queda livre e oblíquo). Esse produto foi pensado

para ser mantido na escola, sendo utilizado pelos alunos com a supervisão de um

professor,  que pudesse assim guia-los  no aprendizado.  Além de ter  o  intuito  de

integrar a mídia impressa e audiovisual (animação) por meio de uma narrativa na

qual  uma  personagem  se  encontra  em  uma  situação  que  lhe  faz  perceber  a

presença e importância da física para resolver seus problemas.

Os  objetivos  específicos  buscados  são:  analisar  o  material  utilizado  pelo

Colégio Estadual Manoel Ribas1 para identificar suas forças e fraquezas; selecionar

qual tópico da disciplina trabalharemos embasado na sugestão da escola; produzir o

conteúdo de lançamentos e tornar, através das animações, os conceitos de Física

mais palpáveis,  para mostrar que a física, assim como outras disciplinas estão em

seu cotidiano. 

Mas como poderíamos auxiliar  nesse processo de aprendizagem? Silvério

relata  que,  com  sua  vivência  diária  em  sala  de  aula,  percebeu  “o  quanto

metodologias  mais  dinâmicas  e  criativas  ajudam o aluno  a  raciocinar  com mais

clareza certos conteúdos da física.” (SILVÉRIO, 2001, p. VII).  Portanto buscamos

1 O Colégio Estadual Manoel Ribas foi fundado em 1930 projetada pela Cooperativa de Consumo de 
Empregados da Viação Férrea. Escolhemos esta escola porque já tínhamos um contato prévio com a 
coordenação e pensamos que isso facilitaria o processo.
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produzir  um material  que preze  pelo  aproveitamento  do  formato  como ponto  de

captação  de  atenção  e  que  remeta  ao  conteúdo,  como  uma  metodologia  “mais

dinâmica e criativa” como menciona o Silvério (2001). 

Desenvolvemos então um produto que explora duas mídias: a impressa e a

audiovisual. A mídia impressa foi composta pela base teórica e pelos exercícios de

física e a mídia audiovisual por uma breve animação que tem como objetivo explicar

a influência do ângulo que o vetor velocidade faz com a horizontal no lançamento

oblíquo. 

Para  a  elaboração  deste  projeto  experimental  adotamos uma metodologia

projectual que se assemelha ao processo criativo. Assim, os passos que seguimos

são similares àqueles comentados por Villa-Boas (2007), como os aspectos formais,

funcionais,  metodológicos e simbólicos do design gráfico;  a proposta de Samara

(2011) sobre as funções do conceito; e, também o que pensamos ser essencial ao

trabalho de criação: necessidade de informações, abstração e adequação de uma

solução para o problema. 

Embora existam diferentes classificações para as etapas do processo criativo,

Souza (2001)  traça uma arquitetura da criatividade como solução de problemas.

Esta arquitetura integra aspectos de: Domínio, que trata da relevância do problema;

campos de problema, relativo às associações mentais tanto do problema quanto das

experiências  passadas  do  indivíduo;  Universo  cognitivo,  todas  as  experiências

vividas e os conhecimentos adquiridos e memorizados pelo indivíduo ao longo dos

anos;  Emoções,  que  estão  presente  em  todas  as  etapas  representa  o  fator

emocional do indivíduo; Trânsito entre domínios por meio da troca de espaços de

pesquisa.  Em  nosso  caso,  todos  os  aspectos  que  desenvolvemos  pretendem

resolver  nossa questão principal:  como tornar  atraente o conteúdo de física,  por

meio de um produto editorial mais inovador que o usual livro didático?

Para dar início ao processo de desenvolvimento do nosso produto analisamos

o material didático utilizado no Colégio Estadual Manoel Ribas. Essa análise se dá

no segundo capítulo deste trabalho, onde discutimos os pontos fortes e fracos desse

produto editorial.

Após essa análise criamos o conceito editorial, ou projeto editorial, do nosso

produto. Neste terceiro capítulo tentamos recriar o material de ensino através não só

de  elementos  gráficos  (harmonia,  contraste,  cor,  tipos,  imagens)  que  não  eram

devidos no material analisado, mas principalmente por meio de uma narrativa que
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envolvesse todo o nosso produto, que começa desde o formato do impresso até a

criação de uma personagem que conduz o leitor em ambas as mídias.

Assim que criamos todo o conceito do material desenvolvemos o produto em

si, o qual descrevemos no quarto capítulo. Nesse capítulo discorremos sobre como o

conceito criado no projeto editorial se transformou em cada uma das duas mídias

sem se perder, já que cada uma tem uma especificidade. 

Acreditamos que o material desenvolvido contribua para o aprendizado dos

alunos no ambiente da sala de aula,  sendo um objeto de aprendizagem “[...]que

traga conceitos que façam parte da realidade dos estudantes em que ele possa

trocar  ideias com seus pares, que possibilite uma reflexão sobre o que ele está

fazendo[...].” (RONCARELLI, et al. 2010, p. 4). Temos o intuito que esse material

extrapole as fronteiras da escola, podendo ser uma temática contemplada pelo aluno

nas discussões de seu cotidiano. 

2. ANÁLISE DO MATERIAL DIDÁTICO

Como já mencionada, analisamos graficamente o material didático de física

utilizado pelos estudantes do primeiro ano do ensino médio na escola Manoel Ribas,

para termos uma maior compreensão de qual o seu conceito do livro e o que ele

supostamente provoca em seus leitores.

Antes de iniciar essa análise expomos a perspectiva de Villas-Boas sobre o

que é uma análise gráfica, que consiste na “prática da análise crítica de projetos de

programação visual no que se refere às soluções adotadas na organização de seus

elementos visuais - ou seja, no seu layout -, levando-se em conta suas variáveis

históricas [...]” (VILLAS-BOAS, 2009, p. 4). 

Adaptando o conceito de Villas-Boas ao nosso objeto, a análise gráfica aqui

desenvolvida foi a avaliação crítica do projeto editorial da terceira edição do livro

“Física  Ciência  e  Tecnologia”  da  editora  Moderna,  abrangendo  o  conjunto  de

elementos gráficos, sua forma e conteúdo, e como eles interagem entre si.

O livro didático, de Carlos Magno A. Torres, Nicolau Gilberto Ferraro, Paulo

Antonio  de  Toledo Soares  e  Paulo  Cesar  Martins  Penteado,  faz  parte  do  Plano

Nacional do Livro Didático dos anos de 2015 à 2016, que se trata de um programa

do governo federal com o intuito de fornecer livros didáticos para escolas públicas.

Realizamos uma análise mais detalhada da página 102 até a 107, pois o conteúdo
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específico trabalhado no projeto experimental está localizado neste trecho, e ainda é

possível ter uma noção de como é o material didático na sua totalidade.

O primeiro contato que temos com a obra em questão é através da capa e

contracapa. Este é um momento essencial, pois é quando o leitor poderá ou não

desenvolver interesse pelo conteúdo que pretende ser mostrado, ela é “A primeira e

mais importante parte de qualquer publicação na qual [devemos] estampar a marca

e  seus  valores  [...]”  (ZAPPATERRA,  2014,  p.  44).  O material  didático  analisado

apresenta na capa uma imagem que conota movimento e que ocupa um lugar de

destaque, provavelmente utilizada como ponto de captação da atenção do leitor. Foi

empregada a mesma tipografia  dos títulos no interior  do livro,  com exceção das

informações “adicionais” (como o selo do PNLD e do “manual do professor”), isto é

um ponto positivo, pois é mantida a harmonia com o miolo do material. 

Observa-se  a  utilização  do  verde  e  preto  como cores  predominantes  e  a

presença do laranja, tom mais quente, principalmente na fotografia e no grafismo. As

cores são interessantes, o laranja é uma cor extrovertida que atrai o público infantil e

juvenil, que é o público-alvo do material, e o verde é pacífico, relaxante, harmônico e

estável (AMBROSE, HARRIS, 2009). No entanto os tons de verde utilizados não

criam um bom contraste, e segundo Collaro 

Usar a cor levando em conta os conceitos de harmonia e contraste leva o
produto a atingir seus objetivos. É evidente que outros elementos formam
o  conjunto  harmonioso,  porém,  a  cor  é  fator  preponderante  em
comunicação visual. (COLLARO, 2000, p. 73). 

Devido a utilização equivocada de cores que não tem um bom contraste, há

uma dificuldade na leitura do nome dos autores que perde valor, e o título precisa de

um grafismo preto para despertar atenção. Tornando o material poluído, com uma

imagem que chama bastante a atenção, competindo com diferentes grafismos, com

o selo do PNLD e “manual do professor”, como mostramos na figura 1.
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Figura 1 – Capa do material didático.

Fonte: autoras.
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Seria melhor servir-se de uma paleta de cores com um contraste melhor, para

não precisar utilizar tantos elementos gráficos diferentes para a hierarquização do

conteúdo da capa, que acabam deixando o leitor confuso.

A quarta capa não remete à capa. O tipo utilizado e as cores são diferentes

dos utilizados no material. Enquanto a capa tenta chamar a atenção do leitor com o

laranja e a imagem, a quarta capa se utiliza de tons sóbrios como o azul e o branco.

Com isso notamos a ausência de preocupação por uma unidade visual nas faces do

produto. Em relação às informações disponíveis, o material cumpre com a Lei do

Senado nº 31, aprovada em 2006, que “Dispõe sobre a inclusão da letra do Hino

Nacional Brasileiro nas contracapas de cadernos e livros.”2 Além de apresentar a

informação útil sobre o produto livro como um bem reutilizável, porém o faz de forma

desconexa com o resto do layout, como já mencionado.

No  que  se  refere  ao  formato,  o  livro  analisado  tem  dimensões  de  205

milímetros de largura por 275 milímetros de altura, e com 440 páginas. Tal modelo é

de grande porte e bastante utilizado em livros didáticos para a redução de custos,

pois são livros com uma grande quantidade de conteúdo. 

Mas os designers não precisam se contentar com um formato padrão. Uma
vez que os leitores esperam o padrão, mudanças sutis de proporção criam
diferencial  imediato  na  apresentação,  sem  afetar  as  questões  práticas.
(SAMARA, 2011, p. 61) 

Portanto, o formato deve ser bem pensado, levando em consideração, é claro, a

questão financeira, mas dando privilégio às questões de recepção do público, as

sensações que esse material passará aos leitores antes mesmo de ser aberto.

Apesar de utilizar o formato vertical que “reflete o corpo humano, criando um

impulso visual vertical que é tenso e ativo” (SAMARA, 2011, p. 62) não é possível

perceber  esse  sentido  ativo  dentro  da  publicação  como  um  todo,  no  grid,  na

utilização da fonte, no modo de hierarquização, nas imagens e nas cores.

O grid é estabelecido no início da criação do conceito da publicação para

guiar  o  designer  e  criar  uma  estrutura  capaz  de  conduzir  o  leitor.  No  material

analisado o grid utilizado parece ser colunar, porém o conteúdo é disposto de forma

desorganizada.  Certas  páginas  são  construídas  em um grid  composto  por  duas

colunas como na página 102; outras por três colunas, como na página 103; e em

outras ainda há a utilização de ambos de forma despadronizada como na página

2 BRASIL. Congresso. Senado. Resolução nº 31, de 2006. jul. 2006. 
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107. Nesse grid colunar o texto é disposto em duas ou uma coluna e a terceira é

utilizada, na maior parte da publicação, como área de respiro.

Figura 2 – Diagramação utilizada no livro.

Fonte: autoras.
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Notamos a ineficiência da organização desses blocos largos e maciços de

texto fundamentada na ideia de Samara que afirma ser “[...] possível processar entre

50 e 80 caracteres (incluindo espaços) antes de um retorno, com uma média de

cinco a dez palavras, o que significa aproximadamente oito a 12 palavras por linha.”

(SAMARA, 2011, p. 38). Diante disso, encontramos no material um estilo de coluna

que excede (mais de 90 caracteres por linha sem indentação como, por exemplo, na

página 104 a média estabelecida pelo autor tornando a leitura desconfortável, como

vemos na figura 2. Além disso, essa ordenação faz surgir os irregulares espaços em

branco decorrentes das linhas viúvas, vistas como indesejadas por Samara, pois

idealmente “[...] a última linha do parágrafo deve ter mais da metade da largura do

parágrafo, mas três palavras (independentemente de seu comprimento) é o mínimo

aceitável." (SAMARA, 2011, p. 45). 

O problema identificado não é a mescla de grids diferentes, visto que “o uso

de um grid composto constrói um certo ritmo na publicação” (SAMARA, 2011, p. 75),

mas a utilização inadequada dele. Por ser um material de dimensões amplas seria

mais interessante utilizar um grid com mais colunas dispondo o texto em blocos mais

estreitos, pois “Linhas mais curtas fazem o mesmo texto parecer menos antipático.”

(WHITE, 2006, p. 70). Ou até um grid modular que confere maior flexibilidade ao

material, tanto na produção quanto na recepção.  

Para  estabelecer hierarquia  no  conteúdo,  o  layout  dispõe  de  diferentes

grafismos em cada tipo de informação, os quais demonstramos na figura 3. Além de

se diferenciarem do conteúdo geral  através da tipografia,  os títulos principais  se

encontram inseridos em boxes verdes e os títulos secundários são reconhecidos

através de um sublinhado vermelho, como os encontrados nas páginas 102 e 104.

Há também os boxes de exercícios de exemplo e exercícios para resolução, cujo

título interage com o recurso gráfico do box na página 105, e tópicos de curiosidades

na página 103, onde é utilizado outro grafismo para o título. 
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Figura 3 – Amostra dos grafismos utilizados no livro.

Fonte: autoras.

O uso desses recursos deixa o leitor confuso, pois não há uma conexão forte

entre  eles,  além de não  haver  um contraste  significativo  no tamanho/estilo,  que

transmite uma sensação de hesitação, explicada por Zappaterra de forma que

Há  ocasiões  em  que  é  apropriado  ilustrar  uma  peça  editorial  com
contrastes sutis no tamanho dos elementos de design, mas isso tem de ser
feito com cuidado, pois pode parecer hesitante e fraco.  É mais comum
ilustrar designs com extremo contraste - um elemento grande equilibrado
com vários pequenos. (ZAPPATERRA, 2014, p. 136).
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No material didático são utilizados três tipos3 diferentes, os quais assinalamos

na figura 4; um para os títulos, de corpo grande, sem serifa e em negrito; o segundo

tipo  é  o  do  conteúdo  geral  (corpo  do  texto,  legendas  e  exemplos),  de  corpo

adequado para a leitura do público-alvo, sem serifa e com suas variações de negrito

e itálico; o terceiro tipo, utilizado nos exercícios, é serifado e com corpo menor que o

do conteúdo geral, também são usadas suas variações itálico e negrito. 

Figura 3 – Amostra dos tipos utilizados no livro.

3 Adotamos a definição de que “Um tipo é um conjunto de caracteres, letras, números, símbolos,
pontuação (e assim por diante) que tem um design comum e distinto.” (FELICI  apud AMBROSE,
HARRIS, 2011, p. 17).
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Fonte: autoras.

Samara considera que “Misturar  fontes ao longo de uma publicação pode

criar uma ideia de contextos inter-relacionados, ou ideias de diversidade cultural,

além de ajudar a diferenciar os componentes informacionais das diferentes seções.”
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(SAMARA, 2011, p. 30). Assim, a utilização desses diferentes tipos cumprem sua

função em diferenciar as categorias de conteúdo. 

Segundo Jan White o "corpo sem serifa é mais difícil de ler do que serifado

[...]"  (WHITE,  2006,  p.  95),  além  disso  as  serifas  se  encarregam  de  facilitar  o

percurso  do  olho  pelo  caminho  das  letras  (SAMARA,  2011).  Isto  não  é

necessariamente uma regra, pois a legibilidade também depende do design do tipo.

Como podemos ver no material a fonte não seriada é utilizada predominantemente

no corpo do texto, no entanto isso não prejudica o material, pois a escolha do tipo, a

entrelinha e o espaçamento foram adequadas, o que consideramos inadequado é a

largura do parágrafo, como mencionamos anteriormente.

No livro, há dois estilos de imagens mais utilizadas: as que exemplificam o

conteúdo (estilo vetorizado) e fotografias, que são utilizadas no desenvolvimento do

conteúdo; em outras seções há infográficos mais elaborados, como na página 164.

Nota-se  uma  falta  de  padronização  na  disposição  das  imagens,  pois  em

algumas ocasiões elas extrapolam as margens do corpo do texto e em outras não,

como destacamos na figura 5. Esta irregularidade é acompanhada pelas legendas,

além de não haver uma padronização no espaçamento entre elas. Essa estratégia,

mesmo  que  possa  ser  uma  alternativa  de  economia  de  espaço  adotada  pelo

diagramador,  causa  desconforto  visual  por  não  haver  um  padrão  dentro  desse

conteúdo.  Ademais  há  imagens  com legendas  na  parte  inferior  e  outras  com a

legenda ao lado direito, mais um exemplo de despadronização.
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Figura 4 – Amostra das imagens utilizadas no livro.

Fonte: autoras.
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Diante  de  colocações  como a  de  Zappaterra,  que  “A imagem e  o  que  o

designer faz com ela tem um enorme impacto na sensação que uma publicação

transmite  [...]”  (ZAPPATERRA,  2014,  p.  97),  pensamos  como  as  imagens  deste

material  contribuem  com  a  sensação  dos  estudantes  ao  se  depararem  com  a

disciplina  de  física.  Elas  cumprem  funcionalmente  suas  tarefas

representativas/explicativas  do conteúdo,  mas  quanto  aos leitores?  White  (2006)

ressalta a importância desse conteúdo, não ser só funcional, mas também de como

chama a  atenção  do leitor  e  o  que  ele  desperta  nele.  Assim assinalamos quão

importante  é a impressão que a publicação provoca em seu leitor,  e  como isso

poderá influenciar no interesse pelo conteúdo da disciplina de física.

A paleta de cores utilizada é composta pelo vermelho (de tom alaranjado e

rosado),  o  azul  claro  e  o  verde,  o  que torna o material  pouco expressivo.  Para

Ambrose  e  Harris  “Ao  mesmo tempo  que  cumpre  sua  função  decorativa,  a  cor

também  ajuda  a  isolar  e  identificar  informações  diferentes  e  é,  portanto,  uma

ferramenta  fundamental  no  processamento  inicial  de  informações.”  (AMBROSE,

HARRIS, 2009, p. 6). No material podemos ver a utilização da cor como um padrão

para  relacionar  ou  diferenciar  os  elementos,  como  os  boxes  de  exercícios

exemplificados e exercícios para resolução que, por serem conteúdos semelhantes

são relacionados pelo box, mas diferenciados pela cor.

Além disso, no livro aproveita-se da intensidade e urgência do vermelho para

destacar os “exercícios fundamentais” em contrapartida com o azul, que é uma cor

segura, para os “exercícios de fixação”.

Mas  a  cor  tem  muito  mais  utilidade  que  apenas  ser  um  elemento  de

diferenciação/semelhança, “A cor pode aprimorar um design, pois chama a atenção

do  leitor.  Detalhes  coloridos  também  podem  ser  incluídos  no  formato  ou  nas

especificações técnicas da publicação.” (AMBROSE, HARRIS, 2009, p. 68). Deve-se

saber  explorar  todas  essas  facetas  da  cor.  A escolha  e  utilização  dessa  cores

também transmitem mensagens e sensações, para a produção de um livro, a paleta

de  cores  do  material  analisado  traduz  todo  o  design  editorial:  simples,  prático,

seguro, porém pouco inovador. 

Um grande problema do material é sua falta de unidade, segundo Collaro “a

unidade é um fator preponderante em um layout, destacando o aspecto compositivo

no  que  tange  à  harmonia  das  forças  tipológicas  e  ilustrativas  relacionadas  à

estética.” (COLLARO, 2000, p. 114). Ou seja, a unidade deve permear toda uma
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publicação  e  a  ausência  dela  torna  o  material  inconstante  prejudicando  a

compreensão como um todo.

Pudemos notar que o livro se preocupa em cumprir sua função básica de

transmitir conhecimento e procura fazê-lo de forma precisa e econômica para sua

produção em alta tiragem. Entre esses objetivos, o livro parece não se preocupar em

explorar de forma criativa o conteúdo, visto que “[...] o designer deve levar em conta

as necessidades potenciais de um conteúdo que ele ainda não viu para certificar-se

de que ele possa ser adaptado às ideias de composição desenvolvidas.” (SAMARA,

2011,  p.  64).  Portanto  observamos que  é  essencial  a  relação  da concepção do

material  gráfico  fundamentado  no  que  ele  está  representando,  ou  seja,  no  seu

conteúdo.  

O tratamento do conteúdo deveria ser pensado de forma mais específica,  em

relação  ao  seu  público-alvo,  pois  segundo  Ambrose  e  Harris  “Uma  abordagem

criativa  para  a  seleção  do  formato  pode  produzir  resultados  que  melhoram  a

mensagem  geral  apresentada.”  (AMBROSE,  HARRIS,  2012,  p.  9).  Assim,

concluímos que o material didático pode reformular-se para adaptar-se ao estilo do

seu  leitor,  trazendo  como  consequência  uma  maior  aceitação  do  conteúdo  e

facilidade de aprendizado. 

3. PROJETO EDITORIAL

O modelo de material didático analisado não é suficientemente atrativo em

relação ao meio e aos indivíduos com quem interage, segundo Lins “O mundo muda,

a moda muda, tudo muda. A criança de hoje pensa, lê e vê o mundo de uma forma

diferente.  Da  mesma  maneira,  o  livro,  enquanto  produto  dinâmico,  tem  que  se

atualizar constantemente.” (LINS, 2003, p. 36), mas não só as crianças, os jovens de

hoje também percebem o mundo de maneira diferente que os jovens de dez ou até

mesmo cinco anos atrás. Notamos que o livro utilizado em sala de aula não está se

adaptando às mudanças inevitáveis a que Lins se refere, se encontra defasado em

relação aos hábitos e potencialidades de seus leitores, por isso nossa proposta é de

uma abordagem criativa desses conteúdos para cativar o leitor,  tanto no suporte

quanto no conteúdo em si.

Antes de mais nada consideramos essencial a compreensão da definição do

que é um projeto editorial. Zappaterra o explica como  
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[...]  a  estrutura  por  meio  da  qual  uma  determinada  história  é  lida  e
interpretada.  Ele  consiste  tanto  na arquitetura  geral  da publicação (e  a
estrutura lógica que isso implica) como no tratamento específico da história
(à  medida  que  ela  força  ou  mesmo  desafia  essa  própria  lógica).
(ZAPPATERRA, 2014, p. 10)

Ressaltamos que o projeto editorial consiste na construção de um conceito -

muitas  vezes  já  conhecido  –  estruturado  de  forma  que  faça  sentido  para  um

determinado  público-alvo.  Na  nossa  construção  editorial  tivemos  como  objetivo

principal reinventar a forma de apresentar o conteúdo de lançamentos oblíquos e,

para a efetividade disso, nos preocupamos em identificar nosso assunto dentro dos

níveis de função explicados por Samara:

Mensagens  conceituais  possuem  diversos  níveis  de  função.  A função
primária é o assunto em si, a ideia intrínseca que vai receber uma forma
para que possa ser percebida. [...] A função secundária de uma ideia é ser
relevante e acessível a um grupo específico de pessoas de modo que lhes
faça sentido.[...] A maioria das ideias possui também uma função terciária:
a  de transmitir  uma interpretação emocional,  associativa  ou cultural  ao
público, que a posicione em contraste com outras formas ou veículos da
mesma ideia; em outras palavras, que a diferencie. (SAMARA, 2011,  p.15-
16)

Diante  disso,  observamos  que  a  função  primária  do  nosso  produto  é  o

conteúdo “lançamentos oblíquos”, ideia principal do material. A função secundária é

o formato em que apresentamos esse conteúdo, ou seja, como o suporte em que a

ideia está exposta influencia na sua compreensão e relação com o público-alvo. Na

função terciária, temos a história de uma personagem que permeia o material como

um todo,  ou  seja,  nesta  função  se  encontra  a  característica  principal  de  nosso

produto por meio da qual procuramos atribuir uma identidade própria e inovadora. 

Quando pensamos em desenvolver nosso produto levamos em consideração

as fraquezas anteriormente detectadas no livro analisado e procuramos criar  um

material explorando principalmente sua função secundária, o formato, que é muitas

vezes esquecido  

[...] devido a sua natureza quase exclusivamente utilitária. Isso, aliado ao
fato  de  que  existem  muitos  formatos  padrão,  faz  com  que  esta
característica  [formato]  torne-se algo que muitos designers  nem sequer
pensam. Porém o formato é um ponto de contato físico com o usuário que
afeta  o  modo como recebemos  a  comunicação  impressa.  (AMBROSE,
HARRIS, 2008, p. 6)4

4 Do original: “El formato amenudo se pasa por alto debido a su naturaleza casi exclusivamente 
utilitaria. Eso. unido al hecho de que existen muchos formatos estándares, hace que esta 
caracteristica se convierta en algo que muchos diseñadores nisiquiera piensen. Pero el formato da un 
punto de contacto fisico con el usuario que afecta al modo en que querecibimos la comunicação 
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Por isso, aproveitamos o suporte físico para transmitir o conteúdo em si, trazendo o

formato como principal elemento de captação da atenção do estudante, pois

O início de uma história tem que fazer muitas coisas, mas prioritariamente
ele deve interessar ao leitor. Se um leitor fica entediado pela maneira como
a  história  começa  ele  pode  simplesmente  desistir  e  não  ler  o  resto.
(MICHAEL PRYOR apud XAVIER, 2015, p.42)

A história da qual Xavier articula em nosso produto é o conteúdo de lançamentos

oblíquos,  e  o início  dessa história  é  o formato.  Assim notamos como o primeiro

contato do leitor deve fazer com que ele se sinta encantado, motivado a continuar

sua leitura. 

Para manter a atenção dos leitores criamos também uma narrativa, pois este

gênero textual tem a capacidade de “[...] promover unidade e fluência, a composição

de  uma  narrativa  visa,  no  mínimo,  atrair  e  reter  a  atenção  do  espectador.”

(CAMPOS,  2007,  p.  271).  Permeando  todo  o  projeto,  tanto  o  material  impresso

quando  as  animações,  a  história  também  colabora  para  atingir  o  objetivo  da

convergência das diferentes mídias através de um conceito comum. 

A narrativa que conduz o material é protagonizada por uma extraterrestre que

está em uma jornada pelas galáxias em busca de respostas para a vida, o universo

e tudo mais,  assim como o público alvo, os jovens, que estão se descobrindo e

desbravando o mundo. Ela passa pela via Láctea e nota um pequeno planeta azul

girando em torno de uma estrela  e decide pousar  para conhecer  a vida que ali

habitava. Após alguns dias a extraterrestre percebe que não há nada para ele ali e

decide continuar sua jornada, mas sua nave estraga e a tecnologia desse pequeno

planeta  azul  é  muito  ultrapassada,  portanto  incompatível  com sua nave (história

completa  no  apêndice  A)  O  leitor  poderá  ajudar  a  extraterrestre  a  resolver  os

problemas com que se depara para poder impulsionar sua nave e voltar ao seu

planeta nos exercícios que irá compor o material.

A personagem da  história  é  um ser  extraterrestre,  escolhida  por  ser  uma

figura neutra – pois não tem raça, sexualidade, etnia ou padrão de beleza –, para

demonstramos  que  essas  características  identitárias  e  consequentemente  as

diferenças intrínsecas a ela, 

impresa.”
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[...] não são criaturas do mundo natural ou de um mundo transcendental,
mas  do  mundo  cultural  e  social.  Somos  nós  que  as  fabricamos,  no
contexto de relações culturais e sociais. A identidade e a diferença são
criações sociais e culturais. (SILVA,  2014, p. 76)

Ou  seja,  que  as  características  identitárias,  e  as  diferenças  nas  quais  essas

identidades se embasam para ter significado, só existem por uma construção social

que é reafirmada em discursos interiorizados. Criamos uma personagem alheia a

essas identidades construídas, geralmente binárias, para salientar que elas não são

verdades e muito menos importantes dentro da narrativa, apenas criações, ideais

elaboradas  ao  longo  da  história  e  que  podem  ser  modificadas  e  adaptadas.  

Além  disso,  com  essa  personagem  neutra  pretendemos  questionar  as

produções  discursivas  construídas  na  sociedade  que  geram  preconceitos,

estereótipos  e  representações  errôneas  que  permitem  justificar  comportamentos

(ABRIC apud GUARESCHI, 2006), como a de gênero colocada por Souza, que

[...] posiciona as mulheres como demasiadamente “irracionais, ilógicas e
centradas  em  suas  emoções,  para  serem  boas  em  matemática”
(Walkerdine, 2003, p. 15). Por sua vez, tal produção posiciona os homens
como  “seres  afeitos  à  razão”,  portanto,  “naturalmente  bons  em
matemática. (SOUZA, 2010, p. 13). 

Dito isso,  um dos pontos que procuramos mostrar “[...]   é que essa “verdade” –

homens  são  melhores  do  que  mulheres  em  matemática  –  e  outras  a  ela

relacionadas são produções discursivas,  engenhosamente articuladas aos modos

como  temos  significado  em  nossa  sociedade  feminilidades,  masculinidades  e

matemática  [...]”  (SOUZA,  2010,  p.  13).  Portanto  com  essa  personagem

pretendemos quebrar os estereótipos e as construções sociais que permeiam essas

questões de gênero, raça, sexualidade e etnia, principalmente por ser uma disciplina

da  área  das  exatas  que  é  vista  na  sociedade  como  lugar  do  homem  branco,

demonstrando que qualquer um é capaz de aprender física e viajar pelas galáxias.

De início o que vinha ao nosso imaginário ao pensar em extraterrestres é a

clássica  imagem de um E.T.  verde,  com uma cabeça grande,  de grandes olhos

pretos,  e  um  corpo  magro  e  comprido.  Porém  decidimos  fazer  um  pesquisa

exploratória  de  produtos  midiáticos  para  analisar  como  esses  seres  são

representados. 

Pudemos notar  que há uma grande divergência  na  representação desses

seres  extraterrestres.  Nos  filmes  de  terror  ou  suspense  essas  criaturas  são
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mostradas como seres malignos e, portanto, são disformes, com aspecto gosmento,

como nota-se na figura 6. 

Figura 5 – Extraterrestre retratados em produtos midiáticos de terror.

Fonte: montagem feita pelas autoras com imagens dos filmes.

Já nas animações, cujo o público geral são crianças, os extraterrestres são,

em geral, humanoides, de cores e formatos variados, como nota-se na figura 7; no

entanto a cor verde está, quase sempre, associada a essas criaturas, mesmo que

não esteja presente nelas, como nota-se na figura 8.  
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Figura 6 – Extraterrestre retratados em animações.

Fonte: montagem feita pelas autoras.
Figura 7 – Posters de divulgação de dois audiovisuais com a temática de extraterrestres.

Fonte: montagem feita pelas autoras.

Além disso encontramos  alusão  a  essa  característica  verde  em

extraterrestres  nos  livros  de  Douglas  Adams,  considerados  clássicos  da  ficção

científica. Em seu livro “A vida, o universo e tudo mais”5 ele descreve esse ser como:

5 Terceiro volume da trilogia “O guia do mochileiro das galáxias” publicado em 1982.
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“[...]  um  alienígena,  do  tipo  bem  alienígena.  [...]  usava  um  colar
peculiarmente  alienígena,  e  tinha  uma  cor  pálida  cinza-esverdeada  de
alienígena que reluzia  com um brilho lustroso que a maioria  das faces
cinza esverdeadas só podia conseguir por meio de muitos exercícios e de
sabonetes absurdamente caros.” (ADAMS, 2009, p.4)

Portanto,  após  essa  pesquisa  exploratória  nos  produtos  midiáticos  que

abordam extraterrestres, como mostramos anteriormente, decidimos que a cor verde

deveria estar presente na nossa personagem.

3.1 COR

Ao falarmos de cores não é possível decifrar integralmente qual será o seu

efeito sobre o observador, pois  

Uma cor, ou uma composição colorida, pode significar algo diferente para
cada pessoa que olha para ela. Poderíamos dizer que a cor não se forma
apenas  no  olho,  mas  também  no  ‘eu’.  [...]  na  qual  o  ver  é  um  duplo
fenômeno:  um  encontro  com  o  mundo  e  um  encontro  consigo  mesmo.
(FRASER, 2011, p. 10)

Ou seja, a cor é absorvida de maneira diferente por pessoas diferentes, pois cada

indivíduo é único, cada indivíduo tem uma vivência e uma percepção diferente da a

vida e, consequentemente, formam significados diferentes sob as cores.

Além  disso  “Cada  conjunto  de  cor  se  reveste  de  diferentes  poderes  de

sugestão.  Liga-se de diferentes modos aos sentidos de vida,  pois,  vivemos num

mundo de cores, não num mundo preto e branco.” (PERUZZOLO, 2010, p. 75). Por

isso,  temos que considerar  que a cor  pode causar  diferentes sensações no seu

receptor, isto dependendo da posição geográfica, formação cultural, experiência de

vida, entre outros. 

Escolhemos as  três  cores  principais  de  nosso  produto  que  são o  azul,  o

amarelo esverdeado e o laranja. O azul é exposto por Peruzzolo como  “a cor do

pensamento, da concentração, da profundidade do infinito e da imensidão do mar

[...]. Varley (1982, p. 212) diz que ela é como um juiz de paz das cores: fria, precisa,

ordenada.”  (PERUZZOLO,  2010,  p.  84).  Ao  transmitir  uma  sensação  geral  de

sobriedade, reflexão, e incitando a concentração “Azuis mais escuros, como o azul-

marinho são considerados conservadores e uniformes [...].  Esses tons passam a

ideia de estabilidade, segurança e confiança. Azuis mais claros sugerem qualidades

mais jovens e serenas, com os azuis esverdeados à espiritualidade e ao misticismo.”

(AMBROSE, HARRIS, 2009. p.118). Portanto empregamos o azul como cor base,
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que além dessas características mencionadas, remete ao “habitat natural” da nossa

personagem  principal,  o  espaço.

Como demonstra-se  na  figura  6,  o  azul  e  o  laranja  têm uma relação  de

complementaridade porque se encontram “em lados opostos do círculo cromático”

(AMBROSE, HARRIS, 2009, p. 20). Uma das características da complementaridade

das cores é o forte contraste entre elas que torna o design mais vibrante, além disso

também  a  utilizamos  como  recurso  de  captação  da  atenção  do  leitor  e   de

hierarquia.

Figura 8 – relação complementar das cores.

Fonte: autoras.

O amarelo esverdeado, também recebe destaque já que é em tons de verde

que os extraterrestres geralmente  são representados.  No que se refere às suas

características sensoriais Zapaterra destaca que o  “Verde é a cor mais fácil  aos

olhos e é calmante e refrescante. Como cor da natureza, a maioria das associações

que os leitores fazem é positiva.” (ZAPPATERRA, 2014, p. 72); ele é “[...] a cor da

preservação da vida e da natureza saudável [...]. É também a cor da sensibilidade.”

(PERUZZOLO,  2010,  p.  84).  Assim,  ao  mesmo  tempo  que  se  encarrega  de

representar um fenótipo clássico da personagem principal, também intermedeia a

frieza do azul trazendo leveza para o material didático e funcionando como ponte
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para a interação do azul com a o laranja, pois se encontra  no meio da relação de

complementaridade dessas duas cores.

Fazendo  parte  do  grupo  das  cores  quentes  o  laranja  geralmente  está

associado a  criatividade,  formada pela  junção do vermelho e amarelo,  o  laranja

denota “[...] intensidade vital,  energia plena, calor e potência. Simboliza a chama do

espírito humano e inventivo [...]” (PERUZZOLO, 2010, p. 86). Além disso essa cor é

“Extrovertida, lúdica e chamativa, [e] é especialmente atraente para adolescentes e

crianças pequenas.” (AMBROSE, HARRIS, 2009. p.112). Por essa predominância

expressiva e dinâmica do laranja pensamos em empregá-lo como cor principal para

a representação de movimento/atividade no projeto gráfico.

3.2 TIPOGRAFIA

A tipografia transmite sensações ao leitor, assim como a cor ou qualquer outro

elemento gráfico, “[...] a maneira como são compostos [os tipos] afeta o modo como

sua mensagem é lida [...]”  (AMBROSE, HARRIS, 2009, p.  12),  por isso deve-se

utilizar tipos que auxiliem a enfatizar a mensagem que é transmitida na publicação,

para que haja uma unidade no material,  e que, ao mesmo tempo, apresentem o

conteúdo de forma clara e adequada ao público com o qual está se trabalhando.

Segundo Ambrose e Harris o tipo romano, de caracteres serifados, “É o tipo

mais legível, comumente usado para textos longos.” (2011, p. 36), pois  “as serifas

decorativas das faces romanas ajudam o olho a seguir a trilha entre as letras [...]”

(AMBROSE, HARRIS, 2011, p. 40). Em contrapartida, os tipos sem serifa são melhor

lidos no meio digital, como Christ coloca, para serem lidos “[...] facilmente sobre a

tela,  são necessários recursos que minimizem diagonais e suavizem o desenho,

tornando  a  tipografia  compatível  com  a  grade  de  pixel  que  compõe  uma  tela.”

(CHRIST, 2012, p. 45). 

Desse modo utilizamos duas fontes distintas como mostramos na figura 7, a

fonte “Aleo”, serifada, que facilita a leitura de textos longos, como fonte principal no

material  impresso  que  contém  uma  maior  quantidade  de  texto;  e  na  mídia

audiovisual selecionamos a “Quiksand”, sem serifa, como fonte principal, pois, como

expomos anteriormente, está entre os tipos que são melhor lidos no meio digital. 

Figura 9 – Tipos utilizados no produto.
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Fonte: autoras.

No entanto, não poderíamos utilizar dois tipos diferentes nas distintas mídias,

isso prejudicaria a unidade e harmonia que pretendemos manter no produto. Assim

adotamos ambos os tipos em todo o produto dando enfoques diferentes em cada

mídia.  No  material  impresso  os  textos  mais  longos  foram  compostos  pelo  tipo

serifado,  o  outro  tipo  foi  utilizado  para  títulos.  Na  mídia  audiovisual  o  tipo

predominante foi  o sem serifa.  Além disso,  decidimos utilizar  duas fontes pois  é

também uma forma de hierarquizar os conteúdos, facilitando a navegação dentro do

produto (AMBROSE, HARRIS, 2009).

4. PROJETO GRÁFICO

Neste capítulo pretendemos apresentar com maior profundidade o produto

que desenvolvemos. O processo de produção e como o conceito, já abordado no

capítulo  anterior,  entrelaçou-se  e  se  expandiu  nas  duas  facetas  do  produto,

tornando-o um só.

Como são dois objetos diferentes que se enredam para formar o produto final

definimos que eles teriam sentido e lógica caso vistos separadamente, mas que se

complementariam se vistos juntos. Assim, optamos por uní-los com a utilização de

QR code6 no material impresso. Como não podemos distribuir o material completo

não fizemos um caminho de volta - do audiovisual para o impresso, no qual apenas

conterá informações sobre o projeto e suas criadoras.

Decidimos que a unidade gráfica e conceitual aconteceria através do layout e

pela narrativa. Como se tratam de duas mídias diferentes (audiovisual: animação e

impresso) nos preocupamos em ajustar todos os elementos do layout às demandas

de cada mídia, como por exemplo, o tamanho dos tipos e as cores. Nos itens 4.1 e

6 Do inglês “Quick Response Code” (código de resposta rápida), é um código de barras bidimensional
que pode ser escaneado facilmente pela maioria dos aparelhos celulares que possuem câmera.
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4.2  explicamos detalhadamente  como essas diferenças  são tratadas  para  existir

unidade entre os produtos.

Criamos a personagem, embasado na já mencionada pesquisa exploratória.

Decidindo que a personagem seria verde, pois como já mostramos, é uma cor que

remete ao ser extraterrestre, com um corpo largo e de baixa estatura. Inicialmente a

personagem tinha  traços  mais  orgânicos,  após  analisar  o  estilo  de  animação  e

nossas capacidades técnicas, optamos por mudar o estilo da ilustração para traços

geométricos,  como  mostra  a  figura  11.  Além  disso,  com  o  estilo  geométrico  a

aplicação da personagem em outros produtos (caso seja produzido uma coleção) é

facilitada.

Fonte: autoras.

Além  disso,  definimos  que  todas  as  ilustrações,  tanto  a  composição  da

animação,  quanto  as  ilustrações  do  impresso,  seriam  vetoriais,  para  que  não

houvesse perda de qualidade e uma unidade, sempre adaptando-as para as suas

mídias.

4.1. IMPRESSO

Após  decidirmos  que  trabalharíamos  o  formato,  que  em  livros  didáticos

geralmente  não  é  aproveitado,  avaliamos  as  nossas  opções  e  chegamos  a

conclusão de que o formato seria o de um arco tridimensional. A escolha do arco se

Figura 10 – Estilos inicial e final da personagem.
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deve à representação do movimento oblíquo - um dos tópicos abordados no material;

e a tridimensionalidade está relacionada ao auxílio na materialização do conteúdo no

próprio  material  didático.  Dessa forma estamos criando uma metalinguagem, por

meio do formato, em relação ao conteúdo. O material será “aberto” pelo estudante e

ocupará tanto o plano horizontal, quanto o vertical de sua classe.

Começamos a explorar e testar qual seria a melhor maneira de dispor o arco,

na figura 12 ilustramos esse processo.

Figura 11 – Esboços de como imaginamos o produto e protótipos.

Fonte: autoras.

Após vários testes com diferentes tipos (offset, cartolinas e kraft) e gramaturas

de papéis chegamos a conclusão de que o modelo número 1 não seria viável, pois

os protótipos que se sustentavam não ficavam com as faces de mesmo tamanho e,
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quando  fechados,  se  tornavam  irregulares;  os  protótipos  com  faces  iguais  não

ficavam de pé.

Decidimos trabalhar em um novo modelo que foi inspirado em calendários de

mesa (ver figura 12). Como mostramos na figura 13, o novo modelo tem apenas três

dobras (uma em cada base e uma na metade do arco) e quando fechado o leitor se

depara com um “livreto” em forma de meio arco.

Figura 12 – Material fechado e aberto.

Fonte: autoras.

Com  esse  formato,  impresso  em  papel  supremo  250g  o  produto  tem

dimensões de 20 centímetros de largura por 18 centímetros de altura e se sustenta

fisicamente e significativamente - no que se refere a sua conexão com o conteúdo,

como  demonstramos  na  figura  14.  Comparado  com  os  materiais  didáticos

tradicionais tais como o analisado, nosso produto é uma publicação que se encaixa

no que Zappaterra descreve como 

[...]  portável, em tamanho e formato, flexível e variada em seu conteúdo
[...]. Isso é refletido no design pelo uso de imagens, fontes de título, títulos
coloridos,  caixas  de  texto,  marcadores  e  listas.  (ZAPPATERRA,  2015,
p.129)

Figura 14 – dimensões do material impresso.
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Fonte: autoras.

Para a disposição eficiente desse layout utilizamos um grid modular. O grid é

uma referência que o designer cria para seguir em sua publicação. Este deve ser

pensado em conjunto com o projeto editorial  da publicação, levando em conta o

público-alvo e a mensagem que essa publicação quer passar aos leitores. Segundo

Samara  "Um  grid  é  constituído  por  um  conjunto  específico  de  relações  de

alinhamento, que serve como guia para distribuição de elementos em um formato de

página."  (SAMARA,  2011,  p.  69).  Optamos  por  utilizar  o  grid  modular,  como

mostramos  na  figura  15,  pois  se  ajusta  ao  formato  do  produto  de  forma  mais

eficiente e também porque permite uma maior flexibilidade e precisão (SAMARA,

2011). 

Figura 15 – Grid modular elaborado no Adobe Illustrator.
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Fonte: autoras.

Ressaltamos que o grid é um guia e não um manual a ser seguido a risca,

pode-se  experimentar  de  acordo  com  o  conteúdo  e  cuidar  para  não  tornar  a

publicação repetitiva e cansativa.

Existem dois sistemas de cores principais, o CMYK7 e o RGB8;  o primeiro

sistema é subtrativo, se utiliza da matriz com quatro cores (ciano, magenta, amarelo

e preto) para criar todas as outras e é utilizado em materiais impressos; já o RGB é

um sistema aditivo de cores, se utiliza do vermelho, verde e azul para a criação de

todas as cores e é utilizado no meio digital.  O sistema não consegue reproduzir

todas as cores que possuem no RGB (AMBROSE, HARRIS, 2009) e também tem

uma vivacida menor,  já  que o sistema RGB se baseia na luminosidade da tela.

Criamos a paleta de cores do material  em RGB e posteriormente adaptamos ao

sistema de cores CMYK (figura 16).

Figura 16 – paleta de cores na escala CMYK

7 Abreviatura do sistema de cores formado por Ciano (Cyan), Magenta (Magenta), Amarelo (Yellow) e
Preto ou cor “chave” (Key).
8 
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Fonte: autoras.

Com as cores selecionadas procuramos, além de caracterizar o layout para

manter a unidade dos produtos, organizar o conteúdo de forma que as classes de

conteúdo  (títulos,  parágrafos,  quadros  e  fórmulas)  “[...]  sejam  imediatamente

reconhecíveis, o que nos ajuda a processar rapidamente o material que estamos

lendo.”  (AMBROSE, HARRIS,  2009, p.132). 

Como  mencionamos  anteriormente,  o  laranja  tem  uma  relação  de

complementaridade com o azul escuro aplicado no fundo (para ambientar o espaço,

ambiente  “natural”  de  nossa  personagem)  e  transmite  dinamicidade,  por  isso

decidimos utilizá-la em traços que indicam movimento. Em elementos gráficos como

quadros e gráficos decidimos aplicar a cor amarela, que como observamos na figura

6 é adjacente ao laranja e também possui uma relação de complementaridade com

o  azul,  por  isso  ele  contrasta  com  o  fundo.  O  amarelo  é  uma  cor  aberta  que

transmite vitalidade e luz (PERUZZOLO, 2010), com essa cor procuramos também

captar  a  atenção  do  leitor  em  elementos  essenciais  para  a  compreensão  do

conteúdo. Empregamos um tom de azul mais claro como mediador dessas cores

mais intensas. O azul é “[...] geralmente atraente para todos nós, independente da

cultura, devido à sua influência calmante[...]” (ZAPATERRA, 2014, p. 72), por esse
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motivo ele está presente em elementos que estão sob o destaque de outro elemento

gráfico, como as fórmulas e os títulos (já destacados com o tipo em versalete).

A tipografia é um elemento do design que, quando pensado prezando pela

melhor funcionalidade e finalidade pretendida, também auxilia na navegação pelo

conteúdo (LUPTON, 2013). Para cumprir essa premissa, nossa proposta de utilizar

dois tipos - associado com a cor - colaborou na hierarquia e consequentemente na

localização do leitor no conteúdo.

Para  os  títulos  utilizamos  a  fonte  “Quiksand”  de  tamanho  21pt9 com

caracteres minúsculos em versalete. Além de ser um estilo diferente ao do corpo do

texto, a utilização do versalete é “[...] um modo sutil de ressaltar o corpo do texto

circundante.” (AMBROSE, HARRIS, 2011, p. 22).  Prezando pela legibilidade em um

formato não convencional  optamos por  aplicar  no corpo do texto,  na cor  branca

(contraste mais efetivo com o fundo) o tipo “Aleo”, serifado, com tamanho de 10pt e

entrelinha10 de 12pt,  de largura estável  e com transição grosso/fino praticamente

nula. 

Decidimos trabalhar a mancha gráfica acompanhando o formato do material,

ou seja, dispomos os elementos gráficos e texto com linha de base11 curva. Esse foi

o  maior  desafio  que  encontramos  durante  a  confecção  do  produto:  criar

manualmente, no Adobe Illustrator, a linha de base conforme a entrelinha e tamanho

da fonte (figura 17). Para aprimorar o fluxo de leitura, optamos por dispor o texto em

blocos não justificados (figura 17), pois

A leitura de um texto longo requer grande esforço por parte do público; para
facilitar esse processo e torná-lo mais proveitoso possível, o designer deve
se concentrar nos detalhes do texto - tamanho, espacejamento e largura dos
parágrafos  -  além  das  questões  maiores  de  layout,  para  garantir  uma
experiência de leitura confortável.” (SAMARA, 2011, p. 34)

Conforme a ideia desenvolvida por Samara, pensamos nas ilustrações não

apenas como elementos representativos, mas como contextualizadoras da história

da  personagem  e  do  conteúdo.  Essa  relação  entre  a  história,  a  representação

ilustrativa e a conversação com os diferentes tópicos do conteúdo abordado foi outro

dos desafios que enfrentamos durante o processo da diagramação (ver figura 17). 

9 Pontos (pt) unidade de medida tipográfica. 1cm equivale a 28.3464pt.
10 “A entrelinha é a medida vertical a partir da linha de base de uma frase em um parágrafo até a 
linha de base da frase abaixo.” (SAMARA, p 37, 2011)
11 “Linha de base é a linha imaginária onde a maior parte dos caracteres de uma composição 
tipográfica se apoia”. Disponível em <https://www.designersbrasileiros.com.br/anatomia-tipografica/>. 

https://www.designersbrasileiros.com.br/anatomia-tipografica/
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Figura 17 – Rascunhos de como imaginamos a disposição do texto em conjunto com os elementos 
gráficos principais e demonstração da disposição dos blocos do texto conforme o grid.

Fonte: autoras.

Quando pensamos na capa do material decidimos unir sua característica de

apresentação do conteúdo ao fator praticidade, pois ela funciona também como um

envoltório  no  qual  o  leitor  encontrará  o  conteúdo  e  os  exercícios  em  suportes

separados.  A capa  “[...]  deve  chamar  a  atenção  para  gerar  interesse,  oferecer

alguma  pista  acerca  do  conteúdo  interno  e  refletir  as  funções  secundárias  e

terciárias desse conteúdo [...]” (SAMARA, 2011, p. 86). Diante disso, apresentamos

por  meio  da ilustração a  personagem e uma prévia  da  situação em que ela  se

encontra  (em  apuros,  com  sua  nave  estragada)  -  função  terciária;   a  função

secundária  é  perceptível  pelo  formato  diferenciado.  Essas  funções  também são

trabalhadas na quarta capa, pois há uma sinopse do conteúdo e as instruções de

uso  do  material.  Ressaltamos  que,  ao  contrário  do  material  didático  analisado
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anteriormente, nosso produto não têm o hino nacional na quarta capa, isto porque

ele é um material de apoio.

Nesse  envoltório  onde  se  encontram a  primeira  e  quarta  capa  buscamos

apresentar ao leitor o estilo editorial do projeto, Zappaterra comenta que

Um designer editorial utilizará o texto para interpretar e expressar o editorial,
comunicar significado, oferecer variação, trabalhar com a imagem e outros
elementos de design para transmitir emoções ou criar vínculos simbólicos ou
literais. (ZAPPATERRA, 2014, p. 179).

Diante disso, procuramos trabalhar nosso texto de forma harmônica tanto no

material impresso quanto na totalidade da proposta que vincula duas mídias em um

mesmo produto. 

4.2. ANIMAÇÃO

Segundo  Magalhães  a  “Animação  é  a  arte  de  conferir  a  ilusão  de  vida,

através  do  movimento,  a  objetos  inanimados”  (MAGALHÃES,  2015,  p.11).  A

animação,  assim como qualquer  outro  produto audiovisual,  é  uma sequência de

imagens estáticas que são lidas e processadas por nosso cérebro como um conjunto

de imagens animadas, com movimento e vida. É necessário um período de tempo

para o globo ocular reter a luz que se transforma em imagem no nosso cérebro, e

devido  a  esse  tempo  nós  temos  a  impressão  de  que  os  movimentos  não  são

interrompidos. E assim são as animações, nada mais que pura ilusão. Uma ilusão

muito trabalhosa de se desenvolver, podemos afirmar.

Como já  mencionamos,  a  animação  e  o  material  impresso  desenvolvidos

neste trabalho podem ser vistos e entendidos separadamente, mas em conjunto os

materiais e suas narrativas se complementam. Escolhemos usar a mídia audiovisual,

pois  ela  torna  o  conteúdo  abstrato  de  física  mais  palpável;  especificamente

animação  por  termos  afinidade  com  esse  estilo  de  audiovisual,  pela  ilustração

propiciar associações mais expressivas e abstratas que a fotografia (ZAPPATERRA,

2014) e por essa mídia nos permitir  trabalhar uma personagem mais expressiva,

assim como sua história.

Segundo  Field  (2001),  o  roteiro  é  uma  narrativa  estruturada  através  de

imagens  elaborada  por  meio  da  descrição  tanto  das  cenas,  falas,  personagens;
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quanto  pela  parte  técnica,  como  ângulo  de  câmera,  corte,  transições.  O  autor

também afirma que um roteiro é constituído por três atos com início meio e fim, não

necessariamente nessa ordem. O Ato I é onde o roteirista cria o contexto, apresenta

a história, as personagens e suas relações, a premissa dramática - e o que será

contado na história,  sobre o que narrativa se trata -  e a  situação dramática -  o

cenário da ação, o que ocorrerá em torno dela; o Ato II é o momento de confronto do

roteiro, onde a personagem enfrenta obstáculos para chegar ao seu objetivo; e o Ato

III  é a conclusão, a resolução do conflito trabalhado em toda a narrativa (FIELD,

2001).

Consideramos  que  um  roteiro  não  caberia  em  nosso  trabalho,  apenas

palavras  não  estavam  servindo  para  visualizar  por  completo  a  animação  e  as

possíveis  falhas no roteiro,  precisávamos de imagens.  Assim, optamos fazer  um

storyboard, que segundo Cantor e Valência (2004) é como um elo que conecta o

roteiro escrito ao mundo visual do cinema e dos produtos audiovisuais em geral.

Mas antes de concebermos o storyboard elaboramos um argumento, que segundo

Pisane (2015) são os rabiscos iniciais do audiovisual, é constituído pela ideia inicial,

já  elaborada  com  início  meio  e  fim,  como  uma  pedra  bruta,  que  toma  forma

conforme lapidado, se tornando um roteiro ou no nosso caso, um storyboard.

Após  a  criação  da  personagem,  sua  personalidade,  forma  e  objetivo,

analisamos quais conteúdos seriam interessantes animar e criamos um esboço de

roteiro (apêndice B), para cada animação.

Depois da elaboração dos esboços, desenvolvemos os storyboards de duas

animações (apêndice C). Um storyboard não é apenas um elo entre o roteiro escrito

e a obra visual ele “[...] corresponde a um roteiro visual no qual se desenham os

pontos principais das cenas,  tornando possível  prever  falhas visuais nos roteiros

antes de começar a etapa de animação [...]” (BRETHÉ, 2010, p. 46). Esse tipo de

roteiro é um guia, um facilitador para o animador,  que ajuda a prever falhas e a

visualizar melhor o estilo, os momentos de tensão e de pausa, enfim a animação

como um todo.

Existem  inúmeros  tipos  de  animação:  stop-motion,  animação  digital,

claymotion,  rotoscopia  e  outras.  Após  pesquisarmos  referências  de  diferentes

animações  definimos  que  desenvolveríamos  a  nossa  como  animação  2D,  pois

temos uma afinidade maior com esse tipo de desenho. A partir disso pesquisamos

referências de animações 2D e definimos o estilo. Mostramos na figura 18 quatro
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cenas de animações que nos inspiraram, tanto na paleta de cores como no estilo de

movimento:  animação  “Do  Robots  Deserve  Rights?  What  if  Machines  Become

Conscious?” do canal do Youtube “Kurzgesagt – In a Nutshell”; o desenho animado

“Samurai  Jack”;  o  desenho  animado  “Du,  Dudu  e  Edu”;  e  o  jogo  para  Xbox12

“BattleBlock Theater”.

Figura 18 – Animações que nos serviram de referência.

Fonte: Montagem feita pelas autoras.

12 Marca de console de videogame criada pela microsoft
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Como já  mencionamos  criamos  uma  paleta  de  cores  base  para  as  duas

mídias, porém como cada uma tem suas especificidades, adaptamos essa paleta

para cada uma das mídias. O sistema de cor da mídia visual e eletrônica, como é o

caso da animação, é o RGB, ou sistema aditivo. Nesse sistema 

Porcentagens diferentes de luz vermelha, verde e azul combinam-se para
gerar cores do espectro. O branco surge quando as três cores estão com
força máxima e o preto quando nenhuma luz (e, portanto, nenhuma cor) é
emitida. (LUPTON, 2015, p. 86)

Para essa mídia selecionamos tons mais vivos, característica do RGB, para

dar um tom alegre a animação e chamar a atenção do público, mantendo as cores

mencionadas no projeto editorial, como mostra a figura 19.

Figura 19 – Paleta de cores em RGB utilizada na animação.

Fonte: autoras.

A vetorização inicial  dos desenhos continuou com o estilo inicial,  orgânico,

porém após pesquisar sobre o processo de animação decidimos trocar o estilo para
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adaptar  a  animação  às  nossas  capacidades  técnicas.  Assim  desenvolvemos  as

ilustrações no estilo mais geométrico como já mencionamos. Porém, mesmo com o

estilo  geométrico,  ainda mantemos um tom lúdico e divertido na animação e no

personagem.

O processo de vetorização se deu com o software Adobe Illustrator13 a partir

do  nosso  storyboard.  Desenhamos  os  elementos  que  havíamos  planejado

inicialmente,  como  a  personagem,  a  nave  espacial,  etc,  porém  no  decorrer  do

processo de animação inserimos vários outros elementos que achamos necessários

e retiramos os desnecessários.

Inicialmente não havíamos feitos camadas diferentes  para  cada elemento,

mas  no  processo  de  animação  descobrimos  ser  necessário  essa  separação  de

todos os elementos que iriam ser animados de forma diferente, como a separação

do olho (a parte preta, interna, e a parte branca, externa).

Para  o  processo  de  animação  utilizamos  o  Adobe  After  Effects14.  Nesse

processo  notamos  vários  erros  no  storyboard,  principalmente  em  relação  às

transições de uma cena para outra, adaptamos, criamos e retiramos algumas cenas

ou elementos desnecessários. 

No storybord inicial havíamos pensando em fazer a personagem limpar uma

gota de suor para mostrar que o trabalho que ela fazia ali não estava sendo fácil,

porém,  quando  criamos  essa  cena  na  animação  notamos  que  não  funcionou,

portanto decidimos eliminá-la. Na segunda cena (na qual a personagem aperta o

botão do painel) decidimos deixar a câmera estática e fazer o braço da personagem

aparecer na tela até pressionar o botão, além disso intercalamos com um corte seco

para o rosto da personagem depois de volta ao painel quando ela pressiona várias

vezes  o  botão,  irritada,  para  dramatizar  a  cena;  ainda  nessa  cena  também

modificamos  o  final,  quando  a  fumaça  toma  conta  da  tela,  para  produzir  uma

transição mais adequada.

Quando elaboramos os storyboards não tínhamos pensado como exatamente

explicar a influência do ângulo na altura e distância percorrida pelo objeto, apenas

que a personagem explicaria em off15 enquanto os objetos estavam sendo lançados.

13 A Adobe System é uma empresa americana que desenvolve programas de computador fechados 
para edição e criação de imagens e vídeos. O Adobe Illustrator é um programa editor de imagens 
vetoriais criado pela Adobe System. 
14 Programa para criação e edição de efeitos visuais e gráficos em movimento. 
15 Utiliza-se esse termo para se referir à narração da personagem quando ela não aparece em cena.
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Quando começamos a inserir os tracejados e os vetores notamos que eles não se

destacavam na animação como demonstramos na figura  20.  Para  resolver  esse

problema inserimos uma transição de um fundo azul escuro quadriculado que se

expandia da ferramenta utilizada, como mostra a figura 21. Assim, toda vez que

houvesse uma explicação de algum conteúdo de lançamento surgiria esse fundo e a

personagem estaria narrando a explicação em off.

Figura 20 – inserção dos vetores.

Fonte: autoras.

Figura 21 – inserção dos vetores com fundo azul.

Fonte: autoras.
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Após animar todas as cenas finalizamos a animação no Adobe Premiere16,

onde inserimos os efeitos sonoros e unimos todas as cenas, mas antes de descrever

um pouco esse processo, vamos discutir a importância do áudio no audiovisual.

A música sempre esteve presente no cinema, teatro e expressões artísticas

da  humanidade,  ela  é  responsável  por  intensificar  ou  induzir  uma  emoção  ao

espectador;  ambientar  ou  contextualizar  uma  cena  ou  um  cenário;  dar  ritmo  e

emoção a um audiovisual; a música e os efeitos sonoros complementam e refinam a

qualidade cinematográfica do audiovisual (CANTOR, VALENCIA, 2004).

Muitos autores dividem o áudio cinematográfico em sonoplastia, voz, música

e silêncio, para fins teóricos. A sonoplastia são os efeitos sonoros, as palmas, o som

do  caminhar,  uma  porta  batendo,  a  estática  ao  fundo;  a  voz  é  a  fala  das

personagens;  a  música  é  a  trilha  sonora,  um  nota  musical  que  expressa  um

sentimento; o silêncio são as pausas, momentos sem áudio.

Nós consideramos o áudio intrínseco na elaboração da animação, ela dá vida

e complementa o visual e muitas vezes o simplifica. No nosso produto, tanto os

efeitos  sonoros  quanto  a  trilha  sonora  foram  compostas  por  arquivos  de  sites

gratuitos  como  freesound17,  o  Youtube  e  Free  Music  Archive18.  Inserimos  esses

áudios no Adobe Premiere (figura 22), onde mixamos vários efeitos e trilhas para

compor o áudio da nossa animação. Utilizamos a trilha sonora Nowhere Land, de

tom futurista, ao iniciar e finalizar a animação para criar uma harmonia.

16 Programa de edição de vídeo.
17 http://freesound.org/
18 http://freemusicarchive.org/
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Figura 22 – Montagem e edição da animação no Adobe Premiere.

Fonte: autoras.

 
Ainda  no  Adobe  Premiere  legendamos a  animação,  como meio  de  incluir

pessoas com necessidades especiais auditivas.  A fonte para a legenda,  como já

mencionamos é a Quicksand, utilizamos a versão bold em tamanho 55, cor branca.

No entanto a cor branca não ficou muito legível, como pode ser visto na figura 23.

Testamos outras cores, como o mesmo roxo do fundo (em contraste com a areia

amarela) e também não ficou bem legível, decidimos então deixar a fonte branca

com um contorno azul, o que aumentou a legibilidade como mostramos na figura 24.

Figura 23 – Legenda branca sem contorno.
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Fonte: autoras.

Figura 24 – Legenda com contorno azul.

Fonte: autoras.

Inicialmente  a  fala  da  personagem  seria  apenas  um  chiado,  porém

percebemos que o leitor poderia se distrair com a animação e não conseguir ler a
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legenda.  Assim,  decidimos  inserir  uma  narração,  feita  pela  Ariane  Vizzoto,

graduanda de Artes Cênicas. 

Inserir a narração foi de encontro a nossa ideia de uma personagem neutra,

pois não existe uma voz neutra. Ainda assim, achamos necessária a presença de

uma narração para o melhor entendimento da animação. No entanto essa inserção

não interferiu  na construção neutra da personagem e reforçou a ideia de que a

ciência  é  lugar  para  todos,  não  apenas  do  homem  branco,  como  é  construído

socialmente, e que discorremos no capítulo do projeto editorial.

Para  acessar  a  web  o  usuário  pode  utilizar  inúmeros  dispositivos,  de

resoluções  e  proporções  diferentes,  ou  seja  o  layout  é  líquido,  variável.  Como

disponibilizaremos  o  vídeo  na  plataforma  YouTube19,  e  a  maioria  dos  monitores

atualmente  são  de  proporção  16:9  aspect  ratio,  decidimos  desenvolver  uma

animação em alta resolução - HDTV, 1920 por 1080 pixels - pois pode se ajustar às

telas pequenas e ficar muito boa em monitores com alta resolução; e de proporção

padrão 16:9.

A finalização do arquivo  se  deu em formato  mp4,  pois  se adequa bem a

plataforma  de  distribuição.  Como  já  mencionamos,  tínhamos  em  mente  uma

animação curta, em torno de um minuto, para que o público não fique entediado ou

disperse a atenção. Ao finalizar o arquivo ficou com 1 minuto e 47 segundos.

5. CONSIDERAÇÕES

O objetivo deste trabalho foi desenvolver um material didático de física que

trabalhasse  o  conteúdo  de  lançamentos  de  forma  integrada  entre  as  mídias

impressa e audiovisual (animação) com o propósito de aprimorar sua assimilação,

uma vez que essa é uma área de grande evasão no ensino superior e de grande

dificuldade  no  ensino  médio,  como confirmamos com a vice-diretora  do  Colégio

Manoel  Ribas,  Tania  Menegat.  Assim  representamos  o  conteúdo  no  formato  do

produto  impresso e  explicamos parte  do  conteúdo  com a animação,  tornando o

assunto menos abstrato para o leitor. 

19 YouTube é uma rede social criada em 2005 que permite que seus usuários compartilhem e 
assistam vídeos em formato digital.
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Para criar esse produto analisamos um material de física já existente, no qual

nos embasamos sobre o que funcionava e o que precisava ser melhorado, como

discutimos no segundo capítulo deste trabalho. 

Após essa análise criamos nosso projeto editorial,  no qual  estabelecemos

características gráficas essenciais - como as de cor, tipografia e estilo de ilustração -

que posteriormente seriam adequadas para as duas mídias. Além desses aspectos,

foi no projeto editorial onde desenvolvemos o conceito do produto: a história de um

ser extraterrestre preso no planeta terra que tenta consertar sua nave espacial para

poder continuar sua jornada. Foi através do conceito criado no projeto editorial que

conseguimos integrar as duas mídias.

Notamos  que  não  bastava  criar  um  novo  estilo  gráfico  para  o  material

didático,  também era  necessário  reformular  a  linguagem como era  transmitido  o

conteúdo.  Diante disso,  após a criação do projeto editorial,  o  seguinte passo foi

redigir o conteúdo inserindo-o no contexto da narrativa que criamos, podendo ser

lida  integralmente  no  apêndice.  Refizemos  o  conteúdo  com  base  no  livro  que

analisamos no capítulo dois e no livro de “Física volume 1” de Antônio Máximo e

Beatriz Alvarenga publicado pela editora Scipione, indicado pela professora Tânia

Menegat20.  Para validar o conteúdo contatamos o tutor do PET Física da UFSM,

professor  Dr.  Leandro  Barros,  ele  nos  apresentou  um  dos  bolsistas  do  projeto,

Marcos Basso, que ficou encarregado da revisão do conteúdo.

Após  a  criação  do  conteúdo  já  revisado  pelos  profissionais  da  área,

começamos  a  desenvolver  a  parte  prática  do  projeto,  o  material  impresso  e  a

animação, ambos sempre conversando através do conceito que criamos no projeto

editorial.

A concepção do formato do impresso foi bastante tranquila, o problema foi

materializar essa ideia, pois não achamos muitas referências que se assemelhavam.

Portanto precisamos fazer vários testes até chegar no último formato, baseado num

calendário de mesa. Além disso também fizemos alguns testes para analisar qual

tipo de papel se adequava ao formato. 

Após  a  concepção  e  materialização  do  formato,  pensamos  que  a  melhor

forma de dispor o conteúdo seria iniciando pelo cálculo da quantidade e classes de

texto (parágrafo, títulos, fórmulas e quadros). O seguinte passo foi descobrir como

20 Vice-diretora do Colégio Estadual Manoel Ribas, graduada em matemática com mestrado 
Profissionalizante no Ensino da Física.
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dispor  o  texto  em formato  curvo,  uma vez  que o  software  de diagramação que

utilizamos não oferece uma ferramenta que faça isso de maneira automática. Depois

de resolvermos essa dificuldade e optarmos por utilizar um grid modular, fizemos

esboços de como seria a disposição do conteúdo e das ilustrações que precisamos

desenvolver. Termos um esboço da diagramação colaborou muito no momento da

execução, uma vez que tivemos que vencer o desafio no trabalhar em um formato

que nenhuma das autoras tinha trabalhado antes. 

No início do projeto tínhamos a intenção de fazer 4 animações, uma para

cada tipo de lançamento (oblíquo, horizontal e vertical) e uma sobre a gravidade,

porém vimos que não teria  como produzir  todas as animações,  decidimos então

desenvolver apenas uma e nos dedicarmos a ela.

Já tínhamos uma familiaridade com os programas que utilizamos para a pré-

produção, produção e pós-produção. Ainda assim, não sabíamos muitas técnicas

que facilitam o processo de animação e que a torna mais real. A parte mais difícil do

processo de animação foram a sincronia dos movimentos de objetos distintos como

a cena do lançamento do martelo e da chave inglesa, junto com o movimento do

braço  e  suas  sombras;  os  ajustes  das  velocidades  dos  objetos  para  tornar  o

movimento verossímil; as pausas dramáticas e silêncios; a sincronia de um efeito

sonoro que transmitisse a sensação do que vemos na tela; e a trilha sonora que

ficasse em harmonia com a animação.

Com  o  desenvolvimento  deste  trabalho  aprendemos  que  muitas  vezes  a

solução que imaginamos para determinado desafio é apenas uma pequena parte de

um  processo  muito  maior  de  descobertas.  Essa  premissa  é  comprovada  pelas

nossas resoluções iniciais para a aparência da animação e do material impresso,

visto que inicialmente planejamos ambos com uma aparência diferente - a animação

com um traço mais orgânico e o material impresso com uma abertura sanfonada

explicada no capítulo do projeto editorial. 

Outra  de  nossas  intenções  iniciais  era  aplicar  o  produto  final  no  Colégio

Manoel Ribas, no decorrer do processo percebemos que isso não seria possível pois

os prazos eram curtos. Mesmo com a ausência desse teste, vemos nosso projeto

como uma versão teste de um material que pode auxiliar na aprendizagem de uma

disciplina que tem sido uma dificuldade para grande parte dos alunos. A ideia era ele

fazer parte de uma coleção, e que nessa coleção pudesse ser trabalhada todo o

conteúdo de física do primeiro ano.
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O papel  do  produtor  editorial  diante  de um produto,  seja  uma publicação

impressa,  um  produto  audiovisual  ou  um  programa  de  áudio  é  criar/editar  um

determinado conteúdo/conceito para que ele chegue até o seu público da melhor

maneira  possível.  E  esse caminho se  inicia  na  compreensão do público  e suas

necessidades. 

Nosso produto surgiu de um problema que parecia nos rodear mas que não

era nosso: Por que as pessoas têm tanta dificuldade na área de física? Nós não

sabemos o motivo e esse trabalho não foi desenvolvido com intuito de desvendar

essa questão, mas queríamos que as pessoas conseguissem ver a física através de

nossos olhos, pois sempre tivemos facilidade nessa área. Então decidimos, para

tentar sanar esse problema (a dificuldade que grande parte das pessoas tem nessa

área), mostrar que a física pode ser divertida.
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APÊNDICE A - HISTÓRIA

Era uma vez uma extraterrestre que decidiu viajar pelos universos em busca

de respostas para a vida o universo e tudo mais. Ela passou por diversas galáxias,

pousando em múltiplos planetas, estrelas e satélites, conheceu vários outros tipos

de vida; amigáveis, carrancudas, inteligentes e aquelas que achavam que só existia

seu tipo de vida em todos os universos, que ingenuidade não? 

Certo dia,  passando pela via Láctea notou um planeta azul bem pequeno,

encantada decidiu pousar e conhecer a vida que ali habitava. Se soubesse o que

aguardava-o teria ligado seu motor em dobra espacial no máximo e nunca mais teria

sequer olhado para trás, mas como poderia saber?

Logo que pousou foi recebida com olhos curiosos e amedrontados, não sabia

o idioma que falavam, mas conseguia deduzir certas palavras, que somadas as suas

expressões  faziam-se  compreensíveis.  Os  seres  pequenos  estavam  curiosos  e

empolgados, queriam se aproximar, mas os maiores não deixavam, tinham medo. A

extraterrestre deu um passo na direção dos desconhecidos, o que fez a maior parte

dos seres correr e os que restaram pareceram perder a cor rosada do rosto.
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APÊNDICE B - ESBOÇO DO ROTEIRO DAS ANIMAÇÕES

1. Queda livre
1. ET caminhando distraído, lendo algo em um papel (camera acompanhando seu 

movimento). Esbarra na cadeira e faz dois objetos cair (câmera para com o impacto).
2. Transfere sua atenção para os objetos que estão quase caindo no chão. Ouve som 

quase uníssono. Lâmpada acesa.
3. ET pega os dois objetos e os larga de uma altura igual explicando que os objetos, 

mesmo que tenham pesos diferentes caem juntos sem a resistência do ar, pois a 
velocidade é proporcional ao tempo de queda - v=gt. 

4. ET sorrindo.

2. Lançamento Oblíquo
1. ET arrumando a nave espacial. Termina, se limpa, e liga a nave. Uma fumaça toma 

conta do cômodo. Tosse.
2. Fica chateada, sai caminhando e se senta - nave espacial e alguma outra coisa no 

fundo. Vê algumas ferramentas atiradas, pega uma delas e joga longe. (câmera 
acompanhando o trajeto)uj,

3. (câmera volta para ET com cara reflexiva) pega mais um objeto e joga direcionado 
mais para o alto (câmera acompanha objeto)

4. (câmera volta para ET com lâmpada acessa) 
5. Rebobinar os movimentos. 
6. Replay dos movimentos com rabiscos didáticos enquanto ET explica.
7. Joinha.

3. Lançamento Horizontal
1. ET assistindo tv (ângulo de trás, tv no foco com a guerra transmitindo)
2. foca no rosto ET (pensativa). Surge balão de pensamento (câmera se desloca para o

balão)
3. no balão: ETs marchando dentro da nave espacial para se arremessar para fora da 

nave. Enquanto isso, ET explica o movimento. Durante o arremesso de ETs 
aparecem os rabiscos para demonstrar a decomposição

4. Parou o devaneio. ET sacudindo a cabeça.

4. Gravidade 
1. ET caminhando e assobiando com caixa de ferramentas em uma mão e chave de 

fenda em outra. Enquanto caminha vai arremessando para cima o objeto
2. ET olha para o objeto. Lampadazinha. Objeto cai
3. Close no objeto (possível trilha sonora dramática). Aparece a mãozinha recolhendo o

objeto.
4. Começa explicar, arremessando o objeto novamente.
5. Piscando.

APÊNDICE C - STORYBOARD 1
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APÊNDICE D - STORYBOARD 2


