




PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS

CENTRO DE LINGUAGEM E COMUNICAÇÃO - CLC

FACULDADE DE DESIGN DIGITAL

O IMPACTO CULTURAL DOS PRODUTOS MIDIÁTICOS: 
ALTERANDO PERCEPÇÕES SOCIAIS ATRAVÉS DO AUDIOVISUAL

GUSTAVO STEPHAN ROCCHETTI LUZ

LARISSA DO VAL

Campinas - SP

2020



GUSTAVO STEPHAN ROCCHETTI LUZ 

LARISSA DO VAL

O IMPACTO CULTURAL DOS PRODUTOS MIDIÁTICOS: 
ALTERANDO PERCEPÇÕES SOCIAIS ATRAVÉS DO AUDIOVISUAL

                                                   Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 
                                                     ao curso de Design Digital da Pontifícia Universidade 
                                                   Católica de Campinas.

                                                   Orientador: Dr. Victor Kraide Corte Real

Campinas - SP

2020



TERMO DE APROVAÇÃO

Gustavo Stephan Rocchetti Luz 

Larissa do Val

FOCCOS - O IMPACTO CULTURAL DOS PRODUTOS MIDIÁTICOS:
ALTERANDO PERCEPÇÕES SOCIAIS ATRAVÉS DO AUDIOVISUAL

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Design Digital da

Pontifícia Universidade Católica de Campinas como requisito à obtenção do título

de bacharel em Design Digital, avaliado pela seguinte banca examinadora:

 

Prof. Dr. Victor Kraide Corte Real
ORIENTADOR

 

Prof. Dr. André Luiz Olzon Vasconcelos
CONVIDADO

 

Prof.a. Dr.a Ana Maria Vieira Fernandes
CONVIDADA

Pontifícia Universidade Católica – PUC-Campinas

Curso de Graduação em Design Digital

Campinas - SP

2020







 Gostaria de realmente poder agradecer a todas as pessoas que fize-
ram parte desse processo de desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de 
Curso, pois mesmo em um ano cheio de imprevistos e surpresas, muitas pes-
soas participaram ativamente na construção do projeto e serei eternamente 
grata. 
 Primeiramente, meu agradecimento mais sincero e genuíno vai dire-
tamente ao meu parceiro e amigo de trabalho, Gustavo Luz, o qual me auxi-
liou em todo o processo com muito empenho e determinação, sendo uma das 
pessoas mais inteligentes e capacitadas que conheci ao longo desses quatro 
anos de graduação. Tenho muito orgulho de tudo que conquistamos juntos e 
principalmente por ter alcançado essa conquista ao lado dele. Obrigada pelo 
suporte e pelo companheirismo — sempre terá minha admiração e meu cari-
nho.
 Meus agradecimentos também vão ao nosso professor e orientador 
Victor Corte Real, cujo desde o início sempre nos ofereceu muito suporte, nos 
guiando sempre ao caminho certo e servindo como uma fonte de inspiração. E 
a todos os professores do curso de Design Digital, que também fizeram parte 
da minha formação acadêmica, trazendo seus respectivos conhecimentos e 
experiências, e acrescentaram imensamente em minha formação. 
 Ainda agradeço à minha família e meus três gatos de estimação, que 
me auxiliaram e me apoiaram em todo esse processo, principalmente em um 
ano como 2020, no qual permanecemos juntos em isolamento, e a todos os 
meus amigos, pela confiança e o carinho de sempre. Obrigada por acredita-
rem em mim e fazerem parte dessa conquista.
 Por fim, aos que participaram desse projeto mesmo que indiretamen-
te, servindo como fonte de inspiração: minha eterna gratidão.

Larissa do Val



 Primeiramente, agradeço a todos que me apoiam e me fazem compa-
nhia numa base diária, que eu amo e que me amam: à minha família, aos meus 
amigos e a Deus. 
 A todos os meus colegas de curso, de sala e de profissão, pelo conhe-
cimento compartilhado, pelas trocas de experiências, pelas ajudas e quebras 
de galho que facilitaram e fizeram meus anos no curso florescerem. 
 A todos os professores que, ao longo da minha vida, ensinaram-me 
tudo que sei, especialmente os que compartilharam suas visões de mundo 
além dos limites das salas de aula e para uma sociedade melhor.
 Ao meu orientador, Victor Corte Real, que apoiou e orientou este tra-
balho da melhor maneira possível, o qual somos extremamente gratos e satis-
feitos pelo ano e acompanhamento juntos neste projeto. Agradeço também 
pela parceria ao longo do curso para tornar a experiência dele melhor para 
mim e para todos.
 À minha amiga e parceira deste trabalho, e de quatro anos de gradu-
ação, Larissa do Val. Não consigo imaginar este período, este trabalho e nem 
como tudo seria sem você para compartilhar estes momentos. Se temos tan-
to azar, deve ser para compensar a sorte que temos em ter um ao outro. Este 
projeto tem a nossa cara e é fruto de tudo que oferecemos um ao outro num 
crescimento em conjunto ao longo desses anos, e certamente não poderia 
ter sido com mais ninguém. Agradeço por todas as noites em claro, maluqui-
ces, calls, músicas, experiências, lágrimas, risadas, apoios emocionais, recla-
mações, jogatinas e tantas outras coisas que fizeram um ano tão caótico ficar 
muito mais leve. 
 Por fim, a todo artista, criador de conteúdo ou fã apaixonado pela ex-
pressão audiovisual. Que nossas histórias colaborem para um mundo mais 
justo e que nosso impacto prevaleça aqueles que oprimem. 

Gustavo S. R. Luz





RESUMO 

 O trabalho visa discutir o impacto das produções audiovisuais por meio da percepção da 

sociedade sobre si própria, explorando as relações entre o audiovisual e o design com intuito de 

desenvolver um projeto que traga um impacto positivo para a área e a sociedade, visando combater 

estereótipos e mitos sociais pejorativos que podem ser propagados por essas mesmas produções, 

afetando negativamente grupos marginalizados e consequentemente favorecendo um status quo 

desigual. Assim, a pesquisa contextualiza a temática sob o viés histórico-social e explora suas di-

ferentes manifestações, discutindo como o design, o audiovisual e a educação podem se unir para 

contribuir com o tema. Acompanha-se então a gênese conceitual e projetual do coletivo “FOCCOS”, 

relatando todas as etapas do processo de design, seguindo principalmente a metodologia do De-

sign Thinking e levando as suas distintas expressões na forma de diferentes ações projetuais que 

visam promover uma mudança social e maior conscientização na área. Por fim, relata-se a prototi-

pação e validação da Plataforma Digital FOCCOS, que demonstrou um potencial alto de implemen-

tação e de relevância para o interesse do público desejado.   

 
PALAVRAS-CHAVE: Design Social; Audiovisual; Cultura; Conscientização; Coletivo.

ABSTRACT

 This paper aims to discuss the impact of audiovisual productions through society percep-

tion on itself, exploring the relations between audiovisual and design in order to develop a project 

that brings a positive impact to the area and society, aiming to combat stereotypes and pejorative 

social myths that can be propagated through these productions, negatively affecting marginalized 

groups and consequently favoring an unequal status quo. Thereby, the research contextualizes the 

thematic under the historical-social bias and explores it’s many manifestations, discussing how de-

sign, audiovisual and education can unite to contribute to the theme. The study follows the concep-

tual and projectual genesis of the “FOCCOS” collective, reporting all phases of the design process, 

following mainly the Design Thinking methodology leading to it’s many distinct expressions in the 

shape of different projectual actions that aim to promote a social change and more awareness to 

the area. Finally, it is reported the prototyping and validation of the FOCCOS Digital Platform, which 

demonstrated high potential for implementation and relevancy for the interest of the desired public.

    
KEYWORDS: Social Design; Audiovisual; Culture; Awareness; Collective.
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 O presente trabalho propõe uma imersão no universo das produções audiovisuais, cada vez 

mais presentes em diversas esferas de diferentes culturas, buscando compreender o seu papel na 

sociedade, que por sua vez é influenciada na percepção de si própria. Para tanto, fez-se necessário 

compreender como se realiza a comunicação através das produções audiovisuais que se fazem 

presentes no cotidiano, sejam como filmes, séries, videoclipes, jogos ou publicações em redes so-

ciais, uma vez que todas compartilham de uma linguagem audiovisual que é, essencialmente, um 

esforço comunicativo que une as linguagens sonora e visual. 

 Alves, Cleide e Fontoura (2008, p. 20) afirmam que a comunicação é inerente ao ser huma-

no, mas “comunicar audiovisualmente é um ato intencional e, como tal, é um fenômeno que precisa 

ser amplamente analisado, discutido e aprendido”. Assim, este trabalho busca analisar, debater e 

sensibilizar o leitor sobre como as produções audiovisuais têm ajudado a sociedade a se organizar, 

se perceber, e reconhece r dentro de sua linguagem, aspectos e estruturas de poder que mantém 

determinado status quo, onde as relações entre grupos sociais aparentam ser tão desiguais.

 É preciso compreender como a criação da linguagem audiovisual foi e continua sendo cons-

truída e como isso afeta a sociedade, visto que esta encontra-se cada vez mais intimamente ligada 

às imagens que a circunda, reconhecendo a importância dos meios de comunicação que se valem 

deste tipo de produção, e estão inseridos no contexto pós-moderno de um capitalismo efêmero 

que cada vez mais se pauta em “romantizações” do que se vê em seus produtos midiáticos. Lipo-

vetsky e Serroy (2015) se referem a esse contexto como Capitalismo Artista, destacando a impor-

tância da estetização na mercadoria e no indivíduo. A partir disto, estudaram-se os efeitos dessa 

mesma estetização na construção da linguagem audiovisual, e como ela é usada para manter ideias 

ilusórias sobre pautas sociais que deveriam ser contestadas e repensadas, uma vez que estas se 

esforçam para que a sociedade perpetue tantas injustiças sociais.

 O presente trabalho procurou investigar e contribuir para um quadro na indústria audiovisual 

em que a população e o público geral consigam enxergar narrativas que colaborem para uma cons-

trução social mais justa, e que as vozes que estão sendo distorcidas ou silenciadas se expressem e 

possam se sentir representadas neste meio. 

 A estruturação social elaborada a partir da linguagem audiovisual pode ser percebida pela 

contínua e gradual propagação de estereótipos pejorativos e ofensivos relacionados às minorias, 

transcendendo às narrativas que mantém os mitos e sustentam a desigualdade entre os diferen-

tes grupos e classes sociais. Partindo da premissa de que as produções audiovisuais impactam no 

modo como essa desigualdade é manufaturada, bem como a mudança na produção e recepção do 

público reflete diretamente na vida das pessoas que sofrem por ela, buscou-se, então, a partir do 

Design Digital, projetar para que haja um impacto de âmbito social e cultural que ajude a prevenir e 

reverter esses estereótipos e narrativas prejudiciais. Desta forma, pode-se criar no meio audiovisual 

uma base que fortaleça esses grupos e classes, sustentando a mudança e a educação, a fim de ins-
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pirar a transformação em outros diversos campos nos quais estes mesmos grupos são oprimidos.

 Para a realização deste projeto, foram utilizadas múltiplas metodologias adequadas a dife-

rentes momentos, que contribuíram para o desenvolvimento de uma pesquisa e de um projeto de 

design que culminaram em ações referentes à problemática apresentada. Sobretudo, a metodolo-

gia do Design Thinking (VIANNA et al., 2012) foi utilizada como referência geral, mantendo etapas 

que dão destaque à pesquisa, à ideação, à prototipação e ao teste de projetos de Design, enquanto 

as diferentes etapas se valeram de outros procedimentos metodológicos que as convieram. Assim, 

o trabalho referido se dividiu em três capítulos, seguindo as metodologias necessárias para cada 

etapa de seu desenvolvimento, que ocorreu ao longo do ano de 2020, em meio ao cenário de pan-

demia decorrente do novo coronavírus que impôs a condição de isolamento social no mundo todo 

e que certamente marcou e marcará a produção audiovisual de diversas maneiras. 

 O Capítulo 1 contém a Pesquisa Teórica Referencial, na qual os procedimentos apresentados 

por Vianna et al. (2012) e Lakatos e Marconi (2003) foram utilizados para expandir, abordar e enten-

der a problemática escolhida, buscando fundamentações teóricas reconhecidas que abordassem 

seu contexto histórico, o desenvolvimento do contexto atual no qual ela se aplica, a maneira como 

é construída e percebida e como o design e a educação podem ser atrelados ao audiovisual para 

alcançar a mudança social.

 No Capítulo 2, os conhecimentos adquiridos na pesquisa foram utilizados para, juntamente 

aos processos metodológicos e conceituais apresentados por Vianna et al. (2012), Kotler (2000) 

e Wheeler (2008), propor um projeto em design que sirva para impactar e agregar à causa. Desta 

forma, o capítulo compreendeu a criação e o desenvolvimento da marca e coletivo “FOCCOS”, ex-

plicando sua gênese e sua expressão através dos elementos de design, de sua identidade visual e 

manifestação através de ações projetuais visando o impacto direto na problemática discutida.

 O terceiro capítulo do projeto compreende o desenvolvimento e a validação de uma plata-

forma digital, uma das ações projetuais propostas no capítulo precedente, seguindo então as eta-

pas finais do método de Design Thinking, referentes à prototipação e testes, bem como os concei-

tos metodológicos de Garret (2002). Deste modo, explorou-se como a plataforma digital poderia 

agregar positivamente à temática discutida e como sua implementação poderia ser desenvolvida e 

recebida pelo público.

 Em conclusão, o trabalho investiga as diferentes dimensões que cercam o papel da pro-

dução audiovisual nas múltiplas esferas da sociedade, culminando em um projeto de design que 

acompanha e complementa uma pesquisa contínua para novos olhares analíticos sobre os produ-

tos midiáticos que consumimos, na esperança de trazer um impacto social positivo para a área. 







 O presente capítulo aborda textos de caráter teórico-crítico para o desenvolvimento da fun-

damentação teórica necessária para compor a base deste projeto. São apresentados conceitos, 

justificativas e características significativas para a devida compreensão de todo o trabalho, citando 

autores vinculados à temática proposta, como Eric Hobsbawm (1969) para abordar os conceitos 

históricos; Gui Bonsiepe (2012) e Bernhard Bürdek (2010) para contextualizar o design na socieda-

de; Gilles Lipovetsky e Jean Serroy (2015) apresentando conceitos sobre o capitalismo e seus im-

pactos sociais; Stuart Hall (1997) para tratar de abordagens sobre cultura e linguagem; Paulo Freire 

(1979) para trabalhar conceitos de conscientização e mudança social; Donald Norman (2008) para 

discutir a finalidade e as principais características do Design Emocional, seguindo uma lista de mui-

tos outros autores de livros e artigos relevantes acerca da temática, sendo eles de teor artístico, 

político, cultural e/ou social.

 Nesta etapa do trabalho, fez-se possível fundamentar e escorar a pesquisa em questão, nor-

teando a temática com embasamento acadêmico científico, sendo da área do design ou não, mas 

possuindo relação com o objetivo desse projeto. Ademais, “o referencial teórico deve conter um 

apanhado do que existe, de mais atual na abordagem do tema escolhido, mesmo que as teorias 

atuais não façam parte de suas escolhas” (MARION; DIAS; TRALDI, 2002, p. 38), sendo possível ave-

riguar as possibilidades de estudo a serem pesquisadas através de uma visão teórica já realizada 

(LAKATOS; MARCONI, 2003).

 Para cada um dos assuntos apresentados, os tópicos foram divididos de acordo com sua 

relação com o tema, buscando circunscrever o projeto a partir de aspectos e eventos históricos que 

influenciaram no desenvolvimento do design em seus primeiros vestígios e sua trajetória até o pre-

sente, como a Revolução Industrial, o capitalismo e suas vertentes e a Indústria Cultural, também 

com o intuito de apresentar brevemente o contexto dos primeiros indícios da desigualdade social. 

 Outros tópicos contiveram embasamento cultural e social, discorrendo sobre como esses 

conceitos são rigorosamente impactados e influenciados pela mídia, além do audiovisual. Por fim, 

discutiu-se como o design e o audiovisual são capazes de despertar a consciência e a empatia, 

além de seu caráter educativo, promovendo mudanças sociais.

 Este trabalho teve como base as principais etapas processuais da metodologia do Design 

Thinking (VIANNA et. al., 2012), adotando outras estratégias metodológicas ao se mostrarem pro-

veitosas. O presente capítulo situa-se na etapa de Imersão (Preliminar e em Profundidade) da me-

todologia mencionada, cujo caráter exploratório vale-se principalmente das ferramentas de Pesqui-

sa Exploratória e Pesquisa Desk para a obtenção e descoberta de conhecimento acerca do tema. 

Inicialmente, fez-se necessário utilizar da primeira etapa da Imersão, a Preliminar, com o objetivo 

de definir o escopo do projeto, reenquadrando e analisando as oportunidades de estudo. Ou seja, 

essa é a fase em que se definiu o tema do presente trabalho, além de ser o ponto norteador para dar 

continuidade na Imersão em Profundidade. 



 A etapa da Imersão em Profundidade caracterizou-se como o momento de identificar e ex-

plorar todo o contexto teórico da temática através de publicações já existentes, tomando como 

base autores e pesquisadores (VIANNA et. al., 2012). 

 A realização de uma pesquisa de campo informal mostrou-se pertinente diante do progres-

so da pesquisa, a fim de gerar insumos de fontes primárias que ajudassem na compreensão do 

trabalho. Da mesma forma, para se explicar os conceitos relacionados à linguagem e influência mi-

diática, percebeu-se o uso da ferramenta dos estudos de casos – de acordo com as diretrizes ex-

ploradas na perspectiva de Ventura (2007) – como de grande valor para a pesquisa, a fim de explo-

rar e descrever filmes que exemplificassem a temática, e através dos quais fosse possível explorar 

seus conceitos. 

 Desta forma, o presente capítulo buscou estabelecer uma pesquisa teórica robusta e perti-

nente para fundamentar e referenciar eventuais ações projetuais.
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 Para dar início à contextualização histórica do presente projeto, fez-se necessário retomar 

aspectos de meados do século XVIII, período em que surgiram os primeiros indícios de uma Re-

volução Industrial, apresentando os fatos sociais, políticos e tecnológicos ocorridos durante este 

evento, paralelamente ao modo como o design se relaciona com toda essa estrutura. 

 O período em questão foi crucial para o desenvolvimento da sociedade (como é hoje conhe-

cida) e sua divisão de classes, além de ser o momento em que se deu início ao design. A presente 

contextualização fez-se breve devido ao volume de informações e acontecimentos históricos per-

tinentes ao tema, de modo que seria impossível uma abordagem em toda sua amplitude ao decor-

rer deste projeto. 

 1.1 Os Efeitos da Revolução Industrial

 A partir do momento em que o Capitalismo Industrial1 tomou forma e estrutura perante a 

sociedade, inaugurou-se um novo tipo de comércio – momento em que se tornou possível o in-

tenso investimento de empresas em indústrias, a larga produção em massa, bancos apresentarem 

possibilidades de empréstimos para as grandes indústrias, ou seja, toda operação que envolvesse 

lucro passou a se destacar (CAVALCANTE; DA SILVA, 2011). Sendo assim, é válido ressaltar que a 

Revolução Industrial foi um período de mudanças e grandes impactos na vida da sociedade, de ca-

ráteres positivo e negativo durante as rotinas diárias de trabalho dos trabalhadores das indústrias. 

 Esse fenômeno econômico e tecnológico iniciou-se nos anos de 1760, especificamente na 

Inglaterra, em torno do setor da indústria têxtil e, ao decorrer dos anos, espalhou-se pela Europa 

e América do Norte como um conjunto de mudanças a substituírem o trabalho artesanal da época 

pelo trabalho assalariado, além de implementar o uso de máquinas. O princípio da Revolução Indus-

trial, além de acelerar o crescimento econômico, acentuou também a evolução da transformação 

social, com um frenético aumento da população, enfatizando a migração do homem do campo para 

as grandes cidades (HOBSBAWM, 1969). 

 Com o crescimento demográfico em alta, a expansão dos mercados consumidores para 

bens manufaturados se ampliou proporcionalmente, principalmente no setor de vestuário. Assim, a 

Inglaterra possuía certa vantagem no comércio de tecidos conquistando vendas em escala mun-

dial, tornando o produto mais acessível para quem nunca desfrutara antes do uso e conforto de 

roupas mais leves e de qualidade (CAVALCANTE; DA SILVA, 2011).

 No entanto, devido a todos os acontecimentos econômicos e sociais, alguns impactos não 

foram tão positivos em relação à população, visto que muitas pessoas migraram para a cidade em 

1 Define-se como capitalismo industrial aquele pautado na produção em massa. Antes da abertura para a industriali-
zação, o sistema econômico da época era fundamentado no capitalismo comercial, baseado na troca mercantil (CAVAL-
CANTE; DA SILVA, 2011).
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busca de emprego nas indústrias, havendo um excesso de mão de obra barata à disposição e, as-

sim, uma consequente exploração. Grande parte desses trabalhadores não eram respeitados, não 

havendo regras ou leis que os beneficiassem ou que estabelecessem limites. Como exemplo da au-

sência de leis trabalhistas, observa-se o fato de crianças, a partir de seus seis anos de idade, serem 

permitidas a trabalhar nas indústrias por muitas horas, sujeitas à tortura e sem direito à alimentação 

ou qualquer higiene básica (CAVALCANTE; DA SILVA, 2011). 

 Desta forma, a separação dentro do ambiente de trabalho se evidenciou: de um lado, os con-

troladores do capital e dos meios de produção, e do outro, os funcionários das fábricas. Com o 

tempo, as mulheres também começaram a fazer parte desse processo, formando mais da metade 

da massa trabalhadora na indústria têxtil. Segundo Cavalcante e Da Silva (2011, p. 4), “a Revolução 

Industrial vai além da ideia de grande desenvolvimento dos mecanismos tecnológicos aplicados à 

produção”, muitos dos impactos sociais advindos dessa época deram espaço para a desigualdade 

social e econômica, despertando novos comportamentos entre as pessoas, novos modelos políti-

cos e o fato de a sociedade ter se dividido em duas classes sociais opostas: a burguesia capitalista 

e o proletariado.

 Sendo assim, a Revolução Industrial dividiu-se em três etapas históricas. A primeira, citada 

até o momento, de 1760 até cerca de 1860, fase limitada e pautada na economia britânica, com in-

dústrias de algodão e uso do tear mecânico, contando ainda com o aperfeiçoamento das máquinas 

a vapor. 

Figura 1: Início da Revolução Industrial, trabalhadoras em volta 
das máquinas da época. (Fonte: HISTÒRIA DE TUDO, 201-?)
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 A segunda etapa ocorreu entre meados do século XIX até o século XX, encerrando-se du-

rante a Segunda Guerra Mundial, referindo-se a um período em que a industrialização avançou para 

outros países como Alemanha, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Rússia. Os elementos mais 

utilizados durante essa fase foram o aço, energia elétrica, petróleo e seus derivados, produtos quí-

micos, além do aperfeiçoamento de tecnologias que já existiam na época e incentivos às pesquisas. 

 Por fim, a terceira etapa da Revolução Industrial se iniciou após a Segunda Guerra Mundial, 

na metade do século XX, dando espaço não apenas para o setor industrial, mas também para inten-

sos avanços tecnológicos e científicos, como telecomunicações, robótica, biotecnologia, eletrônica, 

transporte e muitas outras áreas (HOBSBAWM, 1969).

 Um exemplo clássico de audiovisual que apresenta a realidade dos operários e a mecani-

zação do trabalho no período da Revolução Industrial é o aclamado “Tempos Modernos” (Mod-
ern Times, EUA, 1936), com a atuação e direção de Charles Chaplin, que interpretando um palhaço 

denominado The Tramp 2(Figura 2) em um cenário de produção industrial baseado na divisão e 

especialização do trabalho da linha de montagem dos Estados Unidos. Neste filme, é evidente o 

tom cômico e irônico de Chaplin em relação à Revolução Industrial, visto que apresenta crimes e 

explorações trabalhistas de forma a entreter seu espectador e simultaneamente contribuir para a 

sociedade de forma educativa sobre a história da industrialização e seus impactos.

2 The Tramp tem sua origem na língua inglesa. Traduzido para o português: vagabundo, mendigo, pedinte.

Figura 2: Cena do filme “Tempos Modernos” (Modern Times, EUA, 1936).
(Fonte: COLÉGIO WEB, 2019)
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“Tempos Modernos” satiriza a industrialização, utilizando cenas de sofrimento, 
mostra a sociedade americana pós crise de Wall Street (1929), num constante 
movimento de máquinas, homens e Estado buscando a adequação social, co-
locando-os em inevitável conflito. Nas primeiras cenas de “Tempos Modernos”, 
Charles Chaplin nos apresenta os principais elementos da fábrica com seu 
sistema fordista-taylorista. Através de imagens, ele faz a anatomia da lógica 
de tal sistema, da produção em massa, tanto em sua objetividade, quanto em 
sua subjetividade. Nesta perspectiva, o contexto social apresentado através 
da película permite estabelecer relações com nosso dia-a-dia, como se Cha-
plin estivesse tendo uma visão do futuro (LIMA, 2010 apud SOUZA; OLIVEIRA, 
2011, p. 175).

 O sistema fordista-taylorista mencionado acima baseia-se taylorismo, que é o controle de 

todos os passos da produção, e no fordismo, que é seu aprofundamento mais intenso e mecaniza-

do (MORAES NETO, 1986). Esse sistema é demonstrado no filme através dos modelos de produção 

baseados na divisão de trabalho e da produção em massa, em que cada funcionário é responsável 

por uma etapa do processo produtivo e todos os seus exercícios de montagem se mostram repe-

titivos. Toda a narrativa envolta do longa de Charles Chaplin visa criticar o sistema capitalista e seu 

modo de produção industrial por conta dos impactos sociais negativos.

A experiência taylorista foi a forma da subsunção real do trabalho ao capital de 
forma ainda mais completa praticada no início do século XX. O fordismo como 
conjunto de medidas de contratendência, incorporou uma nova modalidade 
de gestão fabril (DIAS, 1998, p. 3).

 O filósofo e economista Karl Marx (2017), um dos fundadores do socialismo científico no 

século XIX, também buscava analisar e criticar a economia capitalista em suas obras, nas quais 

explorava o termo da “mais-valia”, conceito criado pela economia política marxista para explicar a 

desigualdade salarial do proletariado em relação ao patrão, afirmando que o lucro dos capitalistas 

seria fruto da exploração da mão de obra. 

O fetichismo da mercadoria evidencia, segundo Dias (1998), como a relação mercantil oculta a es-

truturação do poder, a presença das classes e sua organização e desigualdade estruturais. Trata-se, 

portanto, de um sistema desigual e injusto, no qual o trabalhador e o capitalista – mesmo que am-

bos sejam vistos como funcionários das necessidades de consumo – são tratados distintamente 

por conta da hierarquia entre eles: enquanto um faz parte de uma classe explorada e oprimida (a 

classe operária), o outro é detentor dos meios de produção (Figura 3).
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 Marx foi um dos teóricos que testemunhou as transformações sociais durante a industriali-

zação e, com base nos estudos e obras do filósofo alemão Hegel, elaborou as teorias dos Materia-

lismos Histórico e Dialético como método de interpretação da realidade, visão de mundo e práxis3 

(ALVES, 2010). Marx propunha uma divisão entre capitalistas, que possuíam controle sobre a pro-

dução e o capital4, e de proletários, sem poder sobre o capital (MARX apud LÖBACH, 2001). 

Os Materialismos Histórico e Dialético dizem respeito, respectivamente, às ideias de que a mudança 

histórica ocorre através do sistema e modo de produção e suas relações com o trabalho, e de que 

o proletariado é consciente de seu estado como produtor por conta da sua força de trabalho. No 

entanto, o proletariado não consegue ter acesso ao sistema educativo, de saúde e de segurança, 

serviços de direito de toda população, enquanto os capitalistas ou a burguesia5 desfrutam de todos 

esses serviços, de modo que a mudança histórica deva ocorrer a partir de um choque e disputa 

entre as classes sociais (MARX, 2017).

 Estabelece-se, então, uma carga histórico-social contida desde a Revolução Industrial e que 

perdura até os dias de hoje, colocando países capitalistas em uma situação de grande desigualdade 

social: enquanto classes privilegiadas desfrutam dos meios de produção e usufruem de direitos, a 

3 Práxis é uma expressão utilizada por Marx que “refere-se à atividade livre, universal, criativa e autocriativa, por meio da 
qual o homem cria (faz, produz), e transforma (conforma) seu mundo humano e histórico e a si mesmo; atividade especí-
fica do homem que o torna basicamente diferente de todos os outros seres” (ALVES, 2010, p. 7).

4 O “capital” se refere a todo recurso econômico capaz de produzir bens e serviços.

5 Sob a visão da teoria marxista, a burguesia não trabalha como o proletariado, apenas administram os meios de pro-
dução.

Figura 3: Fluxograma sobre a luta de classes.
(Fonte: MARXISTS, 2014)
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outra grande parte da população vive em condição de submissão, sem acesso aos mesmos privi-

légios, além de ser explorada pelas classes que dominam os meios de produção. É com base nesta 

diferença entre classes sociais que o presente trabalho buscou estudar o envolvimento do design 

e do audiovisual dentro de tal organização social.

 1.2 O Design no Processo da Industrialização

 Como abordado anteriormente, o período da Revolução Industrial é considerado também 

o do surgimento do conceito contemporâneo de design e seu reconhecimento como área de co-

nhecimento. Diante deste cenário, o novo modelo de produção foi, em si, resultado da mudança do 

consumo das novas classes sociais que se estabeleceram, tanto a burguesia quanto o proletariado. 

A Revolução Industrial, de acordo com Löbach (2001), fez com que os países em processo de in-

dustrialização se adequassem ao novo modo de consumo e mantivessem classes sociais capazes 

de consumir, aumentando consideravelmente os indivíduos pertencentes à classe média, forçando 

os donos das indústrias a pagarem salários mais altos para que se pudesse manter a produção e a 

economia funcionando. 

 Entretanto, ainda que o sistema demandasse salários mais altos para que o consumo fosse 

possível, não houve uma redução da desigualdade social, resultando apenas no aumento da classe 

média, que ainda se dividia entre aqueles que controlavam o capital e a produção, e aqueles sem 

nenhum poder sobre o capital, o proletariado (MARX apud LÖBACH, 2001). 

 Consequentemente a atenção passou a voltar-se ao artesão, que em meio às transforma-

ções sociais viu sua profissão sofrer grandes alterações. Antes responsável pela criação e execução 

de todas as etapas de desenvolvimento de um produto, a industrialização fez com que o artesão 

tivesse que adequar seu trabalho não somente para o novo tipo de produção (em massa), mas tam-

bém para o novo tipo de consumo estruturado a partir disso. Essa estruturação pode ser compre-

endida como ”um sistema que passa a gerar demanda em vez de apenas suprir aquela existente” 

(HOBSBAWM apud DENIS, 2002).

 Alguns empreendedores concluíram que o produto industrial voltado a esse novo consumo 

deveria ser diversificado em modelo e estilo, deixando as opções de decisão final para o consumi-

dor (DE MORAES, 1997). Assim, criou-se a profissão do modelador, separando do artesão a etapa da 

criação dos modelos e da execução de seu desenvolvimento (FORTY, 2013). É em meio a esta sepa-

ração de papéis que se compreende o princípio do trabalho do designer, sendo tanto o profissional 

responsável pela adaptação do produto, de sua produção, da organização e divisão das tarefas 

entre os trabalhadores que passaram a substituir os artesãos, quanto o responsável por garantir a 

atratividade e o desenvolvimento das diversas opções neste novo modelo de consumo.
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 Desta forma, o designer encontrou-se em uma posição de alta responsabilidade nas indús-

trias, sendo considerado peça essencial nas premissas as quais a produção e o consumo se basea-

vam. Por um lado, o designer assumia uma posição privilegiada de domínio da organização e gerên-

cia da produção, sendo compensado com salários superiores aos dos operários – à medida que os 

submetia a salários muito menores e os tornava facilmente substituíveis, também fazendo com que 

eles não possuíssem domínio e controle qualificado para a execução das tarefas (ao contrário dos 

artesãos, que possuíam este domínio) (DENIS, 2002). Por outro, o designer se responsabilizava por 

modelar a diversidade e a atratividade do produto a ser consumido. 

 Deve-se ressaltar que, devido à nova estruturação das classes sociais, a indústria e, conse-

quentemente, o designer, passaram a criar modelos simbólicos que representassem diferentes sta-

tus sociais, incentivando o consumo através da busca pela ascensão social trazida pelos produtos 

que refletiam o alto status (LÖBACH, 2001).

 O artesão foi prejudicado em meio a essa separação, sendo que poucos se encontravam em 

altas posições na produção, enquanto muitos se submetiam às posições mais baixas. De acordo 

com Bürdek (2010), as consequências da Revolução Industrial para a sociedade, em geral, resulta-

ram no empobrecimento da população e na transformação desta em proletariado, causando movi-

mentações que buscaram contrariar este processo. 

 A primeira movimentação a ser destacada é o movimento Arts & Crafts, movimentação de 

artesãos que após verem seu trabalho passar por rápidas transformações em diversos aspectos, 

encontraram na produção industrial e no ambiente tomado por quarteirões habitacionais e distri-

tos industriais a definição de uma estética de baixa qualidade relacionada ao empobrecimento do 

povo.  Desta forma, buscaram reivindicar a produção artesanal (a qual o artesão dominava todo o 

processo de produção) como um contrapeso para melhorar as condições de vida dos trabalhado-

res, desfazendo-se da estética industrial (BÜRDEK, 2010). 

 O papel do design, ao longo do século XIX, manteve seu foco na produção e na atratividade 

do produto para o consumo, como observado no exemplo das cadeiras dos irmãos Thonet (Figura 

4), expostas na Feira Mundial de Londres de 1851 que, a partir de seu visual derivado do processo 

patenteado de produção que envolvia vergar madeira em vapor quente, representava os fundamen-

tos evidenciados pelo design da época: a grande produção e a estética reduzida (BÜRDEK, 2010). 

É neste século que se destaca o movimento Art Nouveau, que buscava trazer inovação estilística 

unindo originalidade com utilidade a partir da ornamentação que remetia às formas orgânicas da 

natureza, que podiam ser padronizadas e inseridas no processo industrial. 
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 No início do século XX, houve duas grandes expressões do design. A primeira, a Deutsche 
Werkbund (Liga de Ofícios Alemã), que se preocupava com a estandardização industrial e a tipifica-

ção de produtos, considerando a industrialização parte dos novos tempos e responsável por tornar 

o mundo melhor; se atentava aos levantamentos do movimento Arts & Crafts, e procurava unir o 

artista ao artesão através do processo de produção para que se conseguisse uma melhor qualida-

de dos produtos, expressão artística e qualidade de vida para os operários. A segunda, a Bauhaus, 

escola Alemã, se propôs a unir a expressão artística à produção industrial, de modo que a estética 

se criasse a partir da funcionalidade do produto e de sua reprodutibilidade, colocando-as acima de 

sua elaboração estética, criando produtos que refletissem estilisticamente sua reprodução indus-

trial (DE MORAES, 1997). 

 Deve-se destacar também que, em semelhante período, os construtivistas russos durante a 

formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS, 1992 a 1991), colocavam a produ-

ção e a estética centrada na população mais ampla e no trabalho, atentando-se aos aspectos mais 

sociais, que diferiam da produção em escala, simplesmente para gerar consumo (BÜRDEK, 2010).

 Diante deste contexto histórico torna-se possível entender a origem do termo Desenho In-

dustrial, o qual popularizou o curso de design nas diversas universidades do Brasil, visto seu históri-

co diretamente ligado à produção industrial. O termo design sempre foi, devido à sua grande abran-

gência de funções, motivo de ambiguidade. A definição que se mantém fiel às origens e a atuação 

contemporânea do profissional, entretanto, sempre foi a de projetista. Hoje em dia, é possível ver o 

design além de seu foco na produção material em massa e a sua evolução para diversos âmbitos 

na sociedade, porém, sempre mantendo a herança projetista que o definiu desde seu surgimento. 

Löbach (2001), explica que o desenho industrial se insere no que é concebível como design, uma 

vez que ele o define:

Figura 4: Modelos de cadeiras produzidas pelos irmãos Thonet. 
(Fonte: WIKIPEDIA, 2006)
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Daí podemos deduzir que o design é uma ideia, um projeto ou um plano para 
a solução de um problema determinado. O design consistiria então na corpo-
rificação desta idéia para, com a ajuda dos meios correspondentes, permitir 
a sua transmissão aos outros. Já que nossa linguagem não é suficiente para 
tal, a confecção de croqui, projetos, amostras, modelos constitui o meio de 
tornar visualmente perceptível a solução de um problema. (...) As fases deste 
processo se denominam design, tanto em nível parcial, como na totalidade do 
processo (LÖBACH, 2001, p. 16).

 A compreensão efetiva do campo de estudo e da profissão do design durante seu desenvol-

vimento é, então, fundamental para dar seguimento à discussão de sua ação na produção imate-

rial da sociedade – menos explícita que a sua contraparte material, mas igualmente presente. Para 

tanto, observa-se como Bonsiepe (2012) descreve o design como caracterizado pelo olhar para o 

mundo a partir da perspectiva projetual:

O design enfoca o caráter operacional dos artefatos materiais e semióticos, 
interpretando a sua função e a funcionalidade não em termos de eficiência 
física, como acontece nas engenharias, mas em termos de comportamento 
incorporado em uma dinâmica cultural e social (BONSIEPE, 2012, p. 19).

 A partir desta perspectiva, a interpretação do design no presente trabalho é de uma ativi-

dade projetista de caráter processual que envolve a pesquisa – tanto das tecnologias disponíveis, 

quanto de seu valor simbólico, destacando a afinidade com seu uso como ferramenta para comu-

nicação, e inserido em contextos sociais e culturais – e a intervenção a partir de uma ação projetual 

(ou seja, que envolve um planejamento para sua realização).

 1.3 Indústria Cultural: a Cultura de Massa

 Dentro das diversas transformações resultantes da industrialização, destaca-se o proces-

so no qual produtos tipicamente artísticos e culturais passam a ser produzidos em massa, seme-

lhantemente à produção industrial. A partir do movimento de massificação dos produtos culturais, 

emergiram diversos estudos a respeito de como afetariam o público e a cultura em geral. Assim, 

surgiu o conceito de Indústria Cultural, concebido por Adorno & Horkheimer (1985) para compre-

ender os produtos considerados culturais e artísticos – que, na concepção do termo, eram muito 

ligados ao cinema, embora atualmente seja possível estender a discussão para diversos setores 

criativos e culturais gerais, mas incluindo ainda a indústria audiovisual – criados sobre a condição de 

produção industrial para as massas.  
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 Para entender a Indústria Cultural, é preciso ampliar a compreensão sobre os fundamentos 

teóricos inter-relacionados. Primeiramente, o conceito de “indústria” é entendido pela produção em 

escala, estandardização do processo de produção e racionalização das técnicas de distribuição, de 

modo que setores da Indústria Cultural sigam os mesmos moldes da produção industrial, dispon-

do de divisão de tarefas, infraestrutura técnica sofisticada e estratégias mercadológicas (FRANÇA; 

SIMÕES, 2017). Tão relevantes quanto, os conceitos de “massificação” e “massas” dizem respeito 

à convergência de grupos, que culmina na anulação da individualidade dos sujeitos em questão, 

colocando-os como grandes grupos homogêneos. França e Simões (2017) definem o conceito de 

“massas” como “(...) um coletivo que perde suas distinções internas e se torna um todo disforme e 

facilmente conduzido e manipulável, movido por estímulos externos ao próprio coletivo”.

 De acordo com Adorno e Horkheimer, a definição de grupos em massas entra como subs-

tituta à categorização por classes (abordada no item 1.1), apagando tanto a individualidade crítica 

do sujeito como sua condição de interesse por classes. Assim, a massificação se trata do próprio 

processo da Indústria Cultural, no qual os produtos servem para a criação destas massas, homoge-

neizando seu público e reduzindo sua individualidade a fim de aliená-lo (FRANÇA; SIMÕES, 2017). 

 Por fim, o conceito de “cultura” é tido pelos autores da Indústria Cultural como algo trans-

cendental, que diz respeito aos conjuntos morais, estéticos e intelectuais, que deveriam ser des-

prendidos da materialidade promovendo a originalidade e individualidade. Deste modo, autores 

referem-se à Indústria Cultural como uma antagonista moral e conservadora das capacidades 

transcendentes da cultura, visto que os produtos feitos para a massificação eliminariam o caráter 

revolucionário da cultura num processo materialista, podendo chamar a Indústria Cultural de “sis-

tema de não-cultura” (ADORNO; HORKHEIMER 1990 apud FRANÇA; SIMÕES, 2017). 

 A Indústria Cultural funcionaria, então, no seu processo de massificação, numa lógica de 

mercantilização da cultura, partindo do processo de padronização de uma estrutura central com 

sutis diferenças para que o público continue a consumir, visando não apenas o lucro imediato, como 

a cativação da audiência e sua dependência (FRANÇA; SIMÕES, 2017). 

 Constata-se, assim, que a Indústria Cultural surgiu no século XVIII como consequência do 

fenômeno da industrialização e como um retrato do capitalismo moderno – conceito que pode ser 

definido como todo um conjunto de meios de comunicação que formam um sistema consistente 

e coerente, com o propósito de gerar lucros através da cultura em massa, onde a individualidade é 

anulada e supõe-se que a sociedade é homogênea e que todos os indivíduos desejam o mesmo, 

reagindo da mesma forma e raciocinando igualmente. Assim, a Indústria Cultural impõe os bens 

culturais que o público deve consumir, além de ser a razão da replicação da arte, fazendo com que 

o valor cultural dela seja descartado (COELHO, 2003). 

 A Indústria Cultural situa-se, então, dentro do conceito geral da Teoria Crítica, proposta por 

Horkheimer (apud REPA; TERRA, 2011), que busca interpretar a sociedade industrial a partir da influ-
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ência do homem enquanto agente ativo, pautando-se em conceitos filosóficos e tensões contem-

porâneas, indicando como exigências:

(...) a constante busca de atualizar o diagnóstico de época segundo as exigên-
cias de apreender os potenciais emancipatórios inscritos na realidade das so-
ciedades capitalistas contemporâneas e, simultaneamente, identificar os obs-
táculos ao desenvolvimento desses potenciais (REPA; TERRA, 2011, p. 245).

 Assim, a Indústria Cultural apresenta-se como um diagnóstico do período industrial, dentro 

do qual Adorno e Horkheimer (1985) a colocam como um sistema de caráter político e econômico 

cujo intuito é produzir produtos de matriz cultural como literatura, música, programas de televisão 

e cinema. 

 Os autores afirmam que “não passam de um negócio, eles a utilizam como uma ideologia 

destinada a legitimar o lixo que propositalmente produzem" (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 100), 

indicando que na Indústria Cultural o conteúdo artístico trata-se apenas de um objeto de consumo 

induzido, criando uma ilusão de escolha num espaço onde os produtos são iguais e o único critério 

de diferenciação são as marcas e a hierarquia capitalista envolta nelas. Desta forma, trata-se de um 

processo cujo objetivo é influenciar e alienar a grande massa, exercendo manipulação e controle 

social através da construção da mercantilização da cultura, configurando então uma visão pessi-

mista, de caráter negativo diante dos meios de comunicação em massa6. 

 De acordo com Coelho (2003), no tocante à Indústria Cultural, existem três formas de ma-

nifestação: a superior, a média e a de massa. Trata-se de uma forma simples de ilustrar a hierarquia 

cultural em relação à classe social, mas deve-se ressaltar que o autor enfatiza que essas formas 

culturais podem atravessar cada uma das classes com grande intensidade.

 A cultura superior pode ser relacionada à cultura considerada mais refinada e erudita no que 

se refere à burguesia, como pinturas do Renascimento, músicas clássicas como Beethoven ou Mo-

zart, romances complexos e estruturados, arquitetura, dentre outros. 

 A cultura média, também chamada midcult ou “do meio”, pode-se referir ao “pequeno-bur-

guês”, visto que seus produtos possuem relação com a cultura superior e com a cultura de massa, 

como “os romances de Zé Mauro de Vasconcelos, com sua linguagem artificiosa e cheia de alego-

rias fáceis; (...) as poesias onde pulula7 um lirismo de segunda mão e de chavões” (COELHO, 2003, p. 15). 

6 A Indústria Cultural se relaciona com a Teoria da Agulha Hipodérmica, também chamada de Teoria da Bala Má-
gica. Baseada na psicologia dos instintos que surgiu no período entreguerras, nas décadas de 1920 e 1930, du-
rante a época da extensa propaganda patriota da Primeira Guerra Mundial que visava intensificar o apreço pelo 
país e o ódio pelo inimigo, faz-se uma analogia com a seringa de injeção que possui capacidade de injetar e espa-
lhar seu conteúdo no organismo que apenas o reage, como o impacto da propaganda de guerra cujo objetivo era al-
cançar a intensa intervenção dos meios de comunicação. Assim, possui uma visão pessimista na qual o recep-
tor da mensagem midiática é vulnerável aos meios, tendo respostas mecânicas a ele.  (FRANÇA; SIMÕES, 2017).

7 O termo “pulula” pode ser substituído por “multiplica-se”.
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 Por fim, a cultura de massa ou masscult, possui dificuldades para classificar seus típicos 

produtos e conteúdos artísticos, visto que ao decorrer dos anos os rótulos se alteram e a massa vai 

se intensifica. Durante as décadas de 20 e 30, as histórias em quadrinhos foram consideradas pro-

dutos típicos da cultura de massa, e o cinema de Hollywood pode ser considerado um dos produtos 

que tomou o seu lugar na atualidade (COELHO, 2003).

 Diante deste cenário, volta-se a atenção para a produção audiovisual dentro da Indústria 

Cultural. Faz-se relevante evidenciar as semelhanças entre o processo de design e o processo de 

criação dos produtos da Indústria Cultural. Tais processos possuem origens na produção industrial 

e se valem da pesquisa, da ideação e execução, com planejamento e de forma projetual. Adrian 

Forty (2013, p. 15) afirma que “o design tem a capacidade de moldar os mitos8 numa forma sólida, 

tangível e duradoura, de tal modo que parecem ser a própria realidade”, e ressalta como estes mitos 

validam e modelam a própria estruturação social, perdurando até mesmo sob os moldes contemporâneos:

Em nossa cultura, por exemplo, o paradoxo da existência de ricos e pobres e 
da grande desigualdade entre eles em uma sociedade que mantém a crença 
no conceito cristão de igualdade de todos é superado pela história da Cinde-
rela que é procurada por um príncipe e se casa com ele, provando que, ape-
sar da pobreza, ela pode ser sua igual. Cinderela é um conto de fadas, ou seja, 
distante da vida cotidiana, mas há uma profusão de variantes modernas (por 
exemplo, a secretária que se casa com o patrão) que permitem às pessoas 
pensar que o paradoxo não é importante ou não existe. As histórias eram o 
meio tradicional de transmitir os mitos, mas, no século XX, elas foram suple-
mentadas por files, jornalismo, televisão e propaganda (FORTY, 2013, p. 15).

 Tomando o conto da Cinderela como exemplo, observa-se que as histórias, e subsequen-

temente os produtos audiovisuais (inseridos no contexto da Indústria Cultural) que as veiculam, 

revelam um importante papel na formação da opinião e dispersão dos mitos que se concretizam na 

realidade. Este conto originou inúmeras adaptações cinematográficas e televisivas destinadas às 

massas, que contribuíram, por sua vez, para o fortalecimento de seu mito. Conforme apresentado 

por Adorno e Horkheimer (1985), os produtos culturais estão em posição de moldar a visão do es-

pectador, adicionando uma dimensão simbólica e semântica que traduz as histórias e os mitos para 

a convivência social, indo além de seu consumo como apenas mercadorias, mas como capazes de 

transmitir normativas sociais.

 Dentro de tais normas sociais, trata-se a Indústria Cultural como propagadora do sistema vigente a 

partir dos interesses daqueles que o apoiam e se privilegiam dele. Ou seja, a Indústria Cultural é responsável 

também pelo reforço de determinado status quo, validando estruturas sociais e de poder que são transmitidas 

8 A palavra "mitos" se refere à junção da forma e da ideologia. Temática abordada no item 3.2.
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ao público como naturais e reais, ainda que sejam manufaturadas, conforme explica Forty (2013):

Para os empresários, a utilização desses mitos é necessária para o sucesso 
comercial. (...) O resultado desse processo é que os bens manufaturados en-
carnam inumeráveis mitos sobre o mundo, mitos que acabam parecendo tão 
reais quanto os produtos em que estão encarnados (FORTY, 2013, p.16).

 É válido enfatizar dois autores que muito bem capturaram o que viria a se tornar a evolu-

ção dos meios de comunicação em massa. Marshall McLuhan (1974 apud FRANÇA; SIMÕES, 2017) 

teorizou o desenvolvimento da mídia como uma extensão dos sentidos humanos, sensorialmente 

inclusiva e imersiva, de modo que a história humana evoluísse tanto que os meios de comunica-

ção ultrapassariam fronteiras geográficas – quadro semelhante ao que vemos hoje com a internet. 

McLuhan, partindo de sua premissa de que “o meio é a mensagem”, colaborou também com o dis-

curso da influência dos meios de comunicação em massa, componentes essenciais na configura-

ção e recepção das mensagens transmitidas e de essencial uso como estratégia para discursos de 

cunho social e político. 

 O segundo autor a ser destacado é Walter Benjamin (1975 apud FRANÇA; SIMÕES, 2017), 

que teorizou sobre “A Obra de Arte na Era da Reprodutibilidade Técnica” e discutiu a substituição 

da essência da “alma” e originalidade única da arte primária pelo valor de exibição. Para Benjamin, a 

recepção coletiva das obras pelas massas coloca o mútuo controle da população na obra de arte, 

proporcionando a participação e imersão na cultura, ideia contrastante a de que as massas são ob-

servadoras passivas sem participação na Indústria Cultural, explicitada por Adorno e Horkheimer.

 Pode-se complementar a visão de Benjamin (1975 apud FRANÇA; SIMÕES, 2017) com a 

ideia sugerida por Edgar Morin (1977 apud FRANÇA; SIMÕES, 2017) de que o público da Indústria 

Cultural possui presença viva, ainda que limitada, através do consumo ou não dos produtos.

 Diante da relevância da discussão do papel da Indústria Cultural na estruturação social e na 

participação do público, buscou-se compreender sua relação com os estímulos imagético-sonoros 

e como este debate se intensificou na contemporaneidade, a fim de esclarecer quais os impactos 

causados pelos produtos culturais atuais e seus encargos na definição e representação das dife-

renças e lutas entre as classes sociais. Assim, deve-se atentar à intensidade em que a internet e os 

novos meios digitais expandem o que se entende por Indústria Cultural e se fazem presentes em 

todos os aspectos da vida cotidiana, que se encontra cada vez mais rodeada por telas e meios de 

comunicação pensados para receber conteúdos 24h por dia. 

 Atualmente, a responsabilidade da criação do vínculo entre a indústria e a cultura recai sobre 

os designers, visto que o produto se faz mediador entre a fabricação e o consumidor, e a mensagem 

contida em seu design é devidamente planejada e projetada. Assim o design serve como mediador 

e status social e cultural, ou seja, a conexão necessária entre o sistema da Indústria Cultural e a 
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sociedade de consumo (LANDIM, 2010).
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 Após circunscrever historicamente o percurso das relações sociais em meio à industriali-

zação, sua relação com o design e com a produção artística-cultural – com enfoque na produção 

audiovisual –, fez-se necessário analisar o panorama atual do capitalismo, da sociedade e sua con-

dição pós-moderna decorrente da Revolução Industrial e seus consequentes acontecimentos e 

transformações sociais e culturais.

 Desta forma, fez-se indispensável compreender, dentro do cenário atual, a produção audio-

visual tanto em um contexto social e econômico mais amplo, quanto na esfera pessoal de cada 

indivíduo que consome tais produções. Para tanto, levantou-se estudos sobre a sociedade e seus 

valores, sua estrutura e o papel do design e do audiovisual dentro deste recorte.

 2.1 Capitalismo Tardio e Pós-Modernidade

 A configuração atual do capitalismo não mais se baseia em uma produção em massa, mas 

sim em uma produção customizada e personalizável. Definido pelo neoliberalismo, o capitalismo se 

caracteriza principalmente pela redução da presença do Estado na economia, pela flexibilização do 

trabalho e privatização de setores estaduais (ROUBICEK, 2019).

 O desenvolvimento do capitalismo resultante de crises cíclicas é sugerido por Marcelo Car-

canholo (2011). O autor afirma que as características estruturais e suas diferentes etapas delimi-

tam-se a partir da resposta da crise anterior. Desta forma, define-se o capitalismo contemporâneo 

como resposta às crises da década de 70 e final da década de 2000, impulsionadas por tribulações 

no setor imobiliário e especulação do capital.

 Observa-se, assim, a marginalização do trabalho, impulsionada pelo desejo de avanço tec-

nológico e ampliação da propagação de informação, ocasionando no aumento do desemprego, do 

trabalho informal e da exploração (CARCANHOLO, R, 2009).

 Diante das crises supracitadas, alguns estudiosos se dedicaram a apontar o estado contem-

porâneo do capitalismo como seu declínio e seu estágio final através da utilização do termo Capi-

talismo Tardio, para caracterizar o estágio pós-guerra marcado pela acentuação de suas contra-

dições internas (sociais e econômicas) apesar da alta nos lucros. O capitalismo tardio é tido como 

uma “terceira idade” do modelo econômico (SILVA, 2012). 

 A “lógica social do pós-modernismo” é um termo utilizado por diversas áreas para se referir aos 

aspectos típicos do período social e cultural que sucede o modernismo – que pode ser considerado 

também um momento histórico pós-industrial. Associa-se ao pós-modernismo a valorização do indivi-

dualismo, a autopromoção, o caráter efêmero das formas culturais, a intertextualidade e a forma de arte 

associada à nova estruturação de uma classe média pós-industrial, a qual Harvey (2008, p. 312) descreve 

como uma classe que “carece de uma tradição moral que possa chamar de sua”, apoiando-se em valores 

de classes dominantes, buscando produtos culturais com valores simbólicos para afirmar sua identidade. 
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 Este conceito pode ser relacionado com a teoria da “cultura de consumo”, desenvolvida por 

Bauman (2008). O autor afirma que, neste contexto, o consumo é o valor fundamental para a afir-

mação de si próprio, sendo um investimento pessoal que satisfaz a autoestima do indivíduo e eleva 

seu “valor-social”. Desta forma, observa-se a comodificação do indivíduo enquanto mercadoria de 

valor vendável:

Consumir, portanto, significa investir na afiliação social de si próprio, o que, 
numa sociedade de consumidores, traduz-se em “vendabilidade”: obter quali-
dades para as quais já existe uma demanda de mercado, ou reciclar as que já 
se possui, transformando-as em mercadorias para as quais a demanda pode 
continuar sendo criada (BAUMAN, 2008, p. 75).

 Pode-se assim observar a necessidade de renovação do valor-social próprio, através da ob-

tenção de novas qualidades (ou da reciclagem das que já possui) para a adequação de uma de-

manda de mudança constantemente gerada a fim do próprio funcionamento do sistema. Assim, 

nota-se a efemeridade da condição social pós-moderna em sistemas culturais que cada vez mais 

rapidamente são substituídos e se reinventam9. 

 O pós-modernismo é considerado por Jameson (1991) a lógica do capitalismo tardio, como 

dominante da cultura vinculado ao período pós-Segunda Guerra Mundial, no qual o capitalismo se 

encontraria em um estado global multinacional. Segundo o autor, as novas tecnologias regem a ge-

ração de novas formas e normas culturais, de modo que a cultura seja alterada e restabelecida de 

acordo com o desenvolvimento de novas tecnologias.

 Desta forma, novas soluções estéticas surgem de maneira exaustiva, levando a uma cultura 

que cada vez mais se baseia na reinvenção, na releitura de trabalhos já existentes e na nostalgia. O 

sistema exige a constante renovação e progressão aceleradas, forçando a criação de inovações tec-

nológicas e estéticas que moldem as formas sociais e culturais, como observado por Jameson (1991):

O que aconteceu é que a produção estética hoje tem se tornado integrado na 
produção de comodidades em geral: a frenética urgência econômica de se pro-
duzir ondas frescas de bens sempre mais aparentes como novidades (de rou-
pas a aviões), a ritmos de rotatividades cada vez maiores, agora designa uma 
função e posição estrutural essencial cada vez maior de inovação e experimen-
tação (JAMESON, 1991, n.p., tradução nossa).

9 Bauman (1998 apud COUTINHO, K., 2001) sugere que esta efemeridade gera o que chama de “mal-estar da pós-
-modernidade”, definido por uma contínua sensação de incerteza e insegurança causadas por inúmeras desordens na 
estruturação social e na impossibilidade de equilíbrio entre liberdade e segurança. Para o autor, estes dois conceitos con-
trastantes se tornaram não apenas ambições, mas exigências, ocasionando uma inquietação acerca de diversas outras 
questões como identidade, pobreza, diversidade e justiça, que nascem do anseio por liberdade e a necessidade de ordem.
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 Esta lógica refere-se à cultura como aspecto central do convívio social em meio ao surgi-

mento do fenômeno da globalização, a partir do qual pode-se contingenciar as discussões ao âm-

bito do capitalismo multinacional – onde os produtos culturais extrapolam as barreiras físico-geo-

gráficas para serem vistos por todo o mundo.

 Nas classes dominantes, de acordo com Harvey (2008), o capital tem absoluto controle so-

bre meios de produção, ainda que as massas culturais tenham sua participação e influência na defi-

nição do estilo, como observado, por exemplo, na dominação da carreira de artistas pelos contratos 

com gravadoras e produtoras, mesmo que os intérpretes recebam altos salários. O autor explica 

como este fenômeno se inclui a nível de estruturação social:

O que de fato está em jogo aqui, contudo, é uma análise da produção cultural 
e da formação de juízos estéticos mediante um sistema organizado de produ-
ção e de consumo mediado por divisões do trabalho, exercícios promocionais 
e arranjos de marketing sofisticados. E, em nossos dias, o sistema inteiro é 
dominado pela circulação do capital (com frequência multinacional) (HARVEY, 
2008, p. 311).

 Os aspectos ressaltados até então são apontados como normas da estruturação cultural da 

sociedade atual, de forma ainda mais intensificada. O consumo é mediado por produtos culturais 

através do marketing e da publicidade, que, por sua vez, impõem aspectos simbólicos aos bens 

de consumo, tornando-os essenciais para a satisfação individual (BAUDRILLARD, 1981 apud FEA-

THERSTONE, 1995).

 A satisfação proporcionada pelo consumo torna essencial para a economia atual o setor 

de produções audiovisuais, importância legitimada pelo seu crescente desenvolvimento10. O sur-

gimento de novas tecnologias influenciou o modo como se consome o audiovisual, não se atendo 

mais somente à televisão e ao cinema. Novos serviços como o YouTube e o Netflix permitem o 

acesso a uma gama de conteúdos extremamente diversificados, controlados por tecnologias de 

algoritmos, recomendando aos usuários conteúdos precisamente baseados em seus interesses. 

Essas novas tecnologias fomentam cada vez mais o consumo por nichos estabelecidos em forma-

ções identitárias.

 Deve-se reforçar que o presente trabalho entende por produção audiovisual toda a produção 

concilia áudio e som para gerar conteúdo. Assim, diversas redes sociais destinadas ao compartilhamento 

deste tipo de produção se encaixam no setor, devendo ser analisadas conjuntamente. Essas novas tec-

nologias fomentam cada vez mais o consumo por nichos estabelecidos em formações identitárias.

10 Considera-se a produção audiovisual definida pelo grupo que conta com o cinema, o mercado de videogames e o 
setor interseccional visual no mercado da música, ambos com projeção de crescimento significativo até 2023, de acordo 
com o site PwC (2020).
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 Deve-se reforçar que o presente trabalho entende por produção audiovisual toda a produ-

ção concilia áudio e som para gerar conteúdo. Assim, diversas redes sociais destinadas ao compar-

tilhamento deste tipo de produção se encaixam no setor, devendo ser analisadas conjuntamente. 

 A internet e suas tecnologias também estabeleceram normas sociais perante as quais os 

espectadores deixaram de ser apenas consumidores de conteúdo11 tornando-se muitas vezes cria-

dores conteúdo em diferentes níveis e esferas, desde o fenômeno dos youtubers12 até a produção 

para suas próprias redes sociais através de recursos como o stories13 do Instagram.

 A ferramenta stories evidencia o caráter efêmero dos conteúdos audiovisuais consumidos: 

vídeos com duração de 15 segundos, produzidos pelos próprios usuários da rede, disponíveis para 

serem visualizados por apenas 24h. Estas características proporcionam a renovação diária do con-

teúdo e das tendências que viralizam em poucos dias.

 Outro aspecto relevante a ser observado são as características pontuadas por Featherstone 

(1995) para definir o pós-modernismo nas artes:

Dentre as características centrais associadas ao pós-modernismo nas artes 
estão: a abolição da fronteira entre arte e vida cotidiana; a derrocada da distin-
ção hierárquica entre alta-cultura e cultura de massa/popular; uma promiscui-
dade estilística, favorecendo o ecletismo e a mistura de códigos, paródia, pas-
tiche, ironia, diversão e a celebração da “ausência de profundidade” da cultura; 
o declínio da originalidade/genialidade do produtor artístico e a suposição de 
que a arte pode ser somente repetição (FEATHERSTONE, 1995, p. 25).

 

 As condições de paródia e pastiche14 se fazem presentes na arte/cultura audiovisual dos 

dias atuais, como por exemplo, na valorização recente de remakes de filmes clássicos15. É inegável 

11 Esta condição está associada ao conceito de prosumer, de Toffler (1980 apud AMARAL, 2012), referindo-se aos con-
sumidores como produtores e criadores. Esta característica circunscreve os consumidores que geram conteúdos, maxi-
mizam a colaboração e encontram-se conectados em permanência (AMARAL, 2012). Pode-se relacionar esta condição 
com a cultura participativa proposta por Jenkins (2006 apud AMARAL, 2012), que descreve o consumo colaborativo em 
que os consumidores se apropriam e recirculam conteúdos midiáticos.

12 Entende-se por youtubers criadores de conteúdo que publicam regularmente na plataforma do YouTube, mobilizam 
audiência e crescem profissionalmente, conseguindo ou não monetizar seus vídeos através da plataforma ou de acordos 
de patrocínio.

13 A ferramenta stories teve origem no aplicativo Snapchat; se espalhou por outras redes sociais e é hoje comum em 
grande parte dos aplicativos.

14 Entende-se “pastiche” como característica de uma obra de arte que busca repetir ou reproduzir intencionalmente 
estilos ou obras de artes de outros autores, não apenas de maneira humorística, diferindo da paródia.

15 A Disney lançou, apenas em 2019, três versões remasterizadas de clássicos antigos, sendo eles “Dumbo”, “Rei Leão” 
e “Aladdin”.
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o impacto da internet na facilitação da reprodutibilidade16 de obras, visto que a disseminação e o 

acesso a diferentes obras se expandiu, tornando realidade a criação de conteúdo por usuários ama-

dores.

 O aplicativo Tik Tok (Figura 5) evidencia a característica de reprodutibilidade do conteúdo, 

uma vez que sua proposta é a publicação de vídeos curtos (que reforçam o caráter efêmero do 

conteúdo), concisos, que referenciam outros produtos da cultura pop e podem ser reproduzidos 

com facilidade, visto que existe a possibilidade de utilizar o mesmo áudio para a produção de novos 

vídeos.

 A inovação tecnológica e seu consequente impacto nas normas sociais são fruto do entre-

laçamento de diversas áreas situadas entre a tecnologia e a cultura, as quais implicam na existência 

de um planejamento. Desta forma, enquanto projetista técnico e exploratório, o designer encontra-

-se em ideal posição de intersecção entre os dois domínios, colaborando no processo da evolução 

social gerando produtos culturais e imagéticos consumidos e valorizados pela população.

 Em suma, a sociedade atual é delineada pelas características do pós-modernismo, desde 

sua produção cultural nas indústrias audiovisuais até as interações individuais com as tecnologias 

que as cercam. Ao discutir a comodificação do indivíduo e de seu valor social, Bauman (2008) ale-

gou ser indispensável a análise de como a sociedade, neste contexto, valoriza a imagem pessoal e 

geral dentro de suas produções.

16 Associa-se às predições de Walter Benjamin em seu livro “A Obra de Arte na Era da Reprodutibilidade”, que se mos-
traram de extrema relevância. Conteúdo brevemente explorada no item 1.3.

Figura 5: Screenshots da interface do aplicativo Tik Tok, ilustrando 
vídeos produzidos e imitados por diversos usuários. 

(Fonte: MORAES, 2019)
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 2.2 Importância da Imagem na Sociedade Contemporânea
 

 Com o decorrer dos anos, o ato de identificar e interpretar imagens na sociedade se tornou 

cada vez mais recorrente, principalmente devido ao desenvolvimento de tecnologias visuais como 

a fotografia, o cinema, a televisão e até mesmo os smartphones. Entretanto, o valor da imagem 

acompanhou a história do ser humano, e o desejo e a necessidade de se expressar imageticamente 

são pré-existentes à criação dessas tecnologias. 

 O uso da imagem é consequência da necessidade de reflexão e representação de algo, com 

o intuito de transmitir alguma mensagem. Por se tratar de uma linguagem visual, sua finalidade de 

revelar, comprovar algo que tenha sido visto e torná-lo crível. Pode-se constatar que a imagem pos-

sui significativo e fundamental poder sobre a sociedade contemporânea (MATEUS, 2013). 

 Em seu livro “A República”17, Platão (apud CHAUI, 2003) desenvolveu uma alegoria da teoria 

do conhecimento e da paideia, conhecida como “O Mito da Caverna”. Em síntese, o filósofo apre-

sentou a ideia de uma caverna isolada, separada do mundo externo apenas por um alto muro que 

permite somente a passagem da luz exterior. Todos os seres humanos que ali vivem, geração após 

geração, permanecem acorrentados sem a possibilidade de locomoção, sendo obrigados a olhar 

somente para as paredes do interior da caverna, iluminadas por um feixe de luz exterior que permite 

a projeção de sombras de determinados objetos do mundo. Em um dado momento, um dos prisio-

neiros consegue escapar de suas correntes e pular o alto muro, descobrindo todas as característi-

cas do mundo com seus próprios olhos. Após se aventurar e vislumbrar a beleza do exterior, decide 

voltar para a caverna e conscientizar a todos os prisioneiros sobre a realidade por trás do muro, mas 

nenhum deles acredita em suas palavras (CHAUI, 2003).

 Observa-se que Platão (apud CHAUI, 2003) utilizou analogias para a elaboração desse mito, 

como: a) a visão que os prisioneiros da caverna possuem está relacionada ao mundo sensível, o qual 

todos já estão familiarizados; b) o feixe de luz refletido nas paredes da caverna se refere às ideias do 

mundo sensível; c) os prisioneiros são os seres humanos. 

 O Mito da Caverna, de acordo com Chaui (2003, p. 1), “apresenta a dialética como movimen-

to ascendente de libertação do nosso olhar”, sugerindo o valor da cultura da imagem como base 

das relações sociais e intelectuais do ser humano, uma vez que define as imagens (os reflexos do 

feixe de luz) como suas mediadoras. Essa constatação se faz presente nos tempos atuais de de-

senvolvimento de tecnologias visuais, com os smartphones, o fácil acesso à internet, as interfaces 

das redes sociais e do cinema como mediadores das interações sociais e pessoais.

 Por conseguinte, o item a seguir aborda discussões sobre a relevância da cultura da imagem 

desde a origem de “Sociedade do Espetáculo”, sob a perspectiva de Guy Debord (1997). O autor 

17 Livro VII.
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explorou esse termo através de uma visão marxista pautada no desenvolvimento da sociedade e 

na sociedade de consumo, diante de uma perspectiva teórica que posteriormente foi traduzida a 

linguagem audiovisual através de um documentário de mesmo nome, produzido e dirigido pelo au-

tor (A SOCIEDADE, 1973).

 Assim, baseando-se também em Lipovetsky e Serroy (2015) e suas concepções da socie-

dade sob o capitalismo artista, fez-se necessária a discussão do papel das imagens e do audiovi-

sual na sociedade para que fosse possível analisar os fenômenos históricos, sociais e econômicos 

a partir do conhecimento e dos artifícios metodológicos do design, visando a conscientização e a 

mudança social.

  2.2.1 "Sociedade do Espetáculo"
 

 Em meados do século XX, surgiram termos como “sociedade do espetáculo” e “sociedade 

da imagem”. Podia-se observar nas narrativas de todos os níveis culturais a busca por elementos 

metafísicos e fantásticos, que passaram a ser incorporados de formas surreais e fantasiosas – de-

vido ao desenvolvimento da ciência e avanços tecnológicos conquistados no início do século – de 

modo que conquistaram mais a atenção da população do que a vida natural da realidade.

 A valorização da fantasia crescia continuamente “a tal ponto que a própria realidade se con-

verteu em encenação” (FILHO, 2003, p. 33), fenômeno resultante dos avanços tecnológicos de ma-

teriais visuais (um processo que teve início com a Revolução Gráfica18 na segunda metade do sécu-

lo XIX), tornando o universo das representações mais sedutor que o mundo concreto.

 Além do espetáculo ser o projeto e resultado do capitalismo, Debord (1997) afirma que esse 

termo pode ser definido como uma relação social e interpessoal mediada por imagens, ainda que 

o autor tenha deixado claro não ser possível separar essas relações com a produção e o consumo. 

Em suma, o fator dominante da sociedade é pautado nas aparências e na representação das mer-

cadorias, buscando manter a atenção da população voltada para o sensacionalismo, um acúmulo 

de imagens, como observado por Viana (2011): 

A sociedade capitalista passa a ser compreendida, então, como o reino do es-
petáculo, da representação fetichizada do mundo dos objetos e das merca-
dorias. O espetáculo, assim, consagra toda a glória ao reino da aparência. Ele 
domina os homens a partir do momento em que a economia desenvolveu-se 
por si mesma, sendo o reflexo fiel da produção das coisas e a objetivação infiel 

dos produtores (VIANA, 2011, p. 6).

18 Época significativa na história do design em que houve aprimoramento da tecnologia gráfica, inundada de ilustrações 
com novos estilos de desenho, técnicas de produção de imagens, artistas gráficos em ascensão e muito dos conteúdos 
eram destinados para revistas (FONSECA, 2016).
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 Assim, a mídia conquistou seu espaço na cultura dominada por imagens através da produ-

ção de narrativas, as quais criaram um vasto universo de ilusões em torno das mercadorias, visando 

incorporar gradualmente a alienação ao ser humano e auxiliar na intensa expansão do capitalismo. 

 Da mesma forma que a industrialização e o desenvolvimento urbano mudaram sistematica-

mente a rotina de grande parte da população no século XIX, a linguagem midiática também alterou 

drasticamente o modo de vida da sociedade pós-moderna potencializando a estetização da reali-

dade, favorecendo os desejos de consumo em torno das mercadorias (FRIDMAN, 1999). 

 Além disso, Debord (1997) sustentava a ideia de que os meios de produção em massa e seus 

investimentos imaginários eram capazes de ampliar a reificação apresentada pelo marxismo, e que 

esse poder de dominação social estaria presente em todas as sociedades divididas por classes so-

ciais – em outras palavras, a presença da desigualdade ocasionada pela divisão social do trabalho, 

sobretudo a divisão do trabalho manual e intelectual.

 Pode-se exemplificar tais conceitos com os produtos culturais de distribuição para as mas-

sas em eventos, o que evidencia como estes produtos, apresentados como espetáculos, se mis-

turam e se confundem com a realidade. A união entre fantasia e realidade através dos meios de 

comunicação em massa pode ser exemplificada pela transmissão por Orson Welles em 1938: a 

partir de uma dramatização teatral da ficção “Guerra dos Mundos” (1898) transmitida em formato 

semelhante ao radiojornalismo da época, levou mais de um milhão de pessoas a acreditarem que os 

eventos narrados (de uma invasão alienígena e uma guerra intermundial) fossem verídicos. Metade 

do público adotou comportamentos de pânico diante de um suposto perigo iminente, formando 

aglomerações nas ruas, congestionamentos e esgotando prateleiras de supermercados para esto-

cagem (TESCHKE, 201-?).

 A confusão entre os limites da realidade e da ficção também podem ser observados nas 

primeiras exibições audiovisuais cinematográficas, como na exibição do filme “A chegada do trem 

na estação” (1895, Figura 6), durante a qual os espectadores, diante das imagens de um trem se 

aproximando da projeção, se assustaram imaginando que o que viam correspondia à realidade ma-

terializada à sua frente, fugindo para os fundos das salas de cinema (RIBEIRO, 2013).
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 Pode-se relacionar a Sociedade do Espetáculo a eventos atuais de diversas esferas da so-

ciedade. No campo midiático, as notícias buscam equiparar sua intensidade e comoção a elemen-

tos fantasiosos, evidenciando seu aspecto espetacular através do fenômeno das fake news – notí-

cias absurdas e sensacionalistas rapidamente disseminadas por intermédio das redes sociais, que 

confundem os espectadores e tomam grandes proporções, impactando profundamente na vida ou 

na carreira de indivíduos, ou até mesmo afetando rumos políticos a níveis internacionais19.

 Do mesmo modo, a exposição a qual os próprios indivíduos se submetem ao divulgar suas 

vidas nas redes sociais se mostra cada vez mais espetacular, misturando aspectos do cotidiano 

com fantasias ou exageros sobre sua própria rotina. 

  2.2.2 "Capitalismo Artista"

 Ao longo dos anos, o capitalismo conquistou seu desenvolvimento social, político, econômi-

co e tecnológico. Para tanto, foi necessário adaptar-se às percepções da sociedade – sobretudo 

da hipermoderna20 –, de modo a ser identificado por Lipovetsky e Serroy (2015) como capitalismo 

artista, em razão de seu modo de produção provocar o desejo de consumo através da estética, 

apelando aos prazeres, sonhos e emoções de seus consumidores, criando um forte laço entre a 

economia e a arte. 

19 Destacam-se campanhas políticas pautadas na divulgação de fake news através das redes sociais, espalhadas por 
bots (robôs digitais) que criam perfis falsos para fomentar discussões sensacionalistas e gerar comoção ou indignação 
na população.

20 Lipovetsky e Serroy (2015) utilizam o termo “hipermodernidade” para substituir a expressão “pós-moderna”, des-
tacando a intensificação de valores da modernidade e rompendo com a noção temporal linear advinda do prefixo “pós”.

Figura 6: Cena do filme “A chegada do trem na estação” (1895).
(Fonte: B9, 2020)
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 Os autores afirmam que essa adaptação foi necessária devido ao atual período de superes-

tetização, no qual a beleza do espetáculo centraliza-se na distribuição do mercado, e o desenvol-

vimento dos objetos, serviços, das formas de comunicação, distribuição e do consumo, se pauta 

no “meio de produção estético”, submetendo-se a transformações que atendam as demandas do 

mercado, dando espaço para a criação de uma economia imaterial.

(...) a exploração das expectativas emocionais dos consumidores: um capitalis-
mo centrado na produção foi substituído por um capitalismo de sedução fo-
calizado nos prazeres dos consumidores por meio das imagens e dos sonhos, 
das formas e dos relatos (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 42).

 Pode-se assim relacionar o capitalismo artista ao já abordado conceito de Indústria Cultu-

ral21, referente ao processo de desenvolvimento da cultura que se assemelha aos processos indus-

triais, ambos destinados às massas visando moldar suas culturas (WOLF, 1985). Estabelece-se essa 

relação a partir das manifestações de Lipovetsky e Serroy (2015) sobre a relação da arte e da cul-

tura com sua excessiva valorização, de modo a tornarem-se peças centrais no processo mercantil: 

“Não se trata do apogeu da beleza no mundo da vida, mas da reorganização deste sob o reinado da 

artealização mercantil e da fábrica industrial das emoções sensíveis” (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, 

p. 42).

 O termo artealização é usado por Lipovetsky e Serroy (2015) para explicar o capitalismo 

artista e refere-se ao fenômeno de tornar a arte comercializada, de modo a existir arte, mas ainda 

não existir artista (SILVA, 2015). Pode-se assim interpretar as produções audiovisuais inseridas na 

Indústria Cultural como parte do processo de artealização mercantil, tornadas parte do setor eco-

nômico fundamental ao capitalismo artista, como descrito pelos autores:

Uma nova superfície econômica dos grupos empenhados nas produções do-
tadas de um componente estético. O que era uma esfera marginal se tornou 
um setor fundamental da atividade econômica, envolvendo capitais gigantes-
cos e realizando faturamentos colossais. Não estamos mais no tempo das pe-
quenas unidades de produção de arte, e sim dos mastodontes da cultura, dos 
gigantes transnacionais das indústrias criativas, da moda e do luxo, tendo o 
globo como mercado (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 47-48).

 O mercado audiovisual é indispensável para a Indústria Criativa mencionada, sendo um pilar 

econômico cujos faturamentos chegam a injetar anualmente R$ 23 bilhões apenas na economia 

brasileira (RODRIGUES, 2017). Não se pode negar também o seu papel na produção da cultura, in-

21 Item 1.3.
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fluenciando diretamente outras indústrias como a da moda, e a venda de vários tipos de produtos 

através de estratégias como o Product Placement ou Marketing Indireto22. Desta forma, a produção 

audiovisual se mostra imprescindível para o funcionamento do capitalismo artista, visto que coope-

ra com o processo de artealização dos produtos e da cultura em si. 

 Outra discussão relacionada aos estudos da Indústria Cultural refere-se ao conteúdo gera-

do e sua qualidade. Enquanto os debates acerca da cultura de massa questionam se os processos 

de industrialização de produtos culturais para as massas sacrificam a qualidade artística do ma-

terial, Lipovetsky e Serroy (2015) introduzem o conceito de consumo transestético, que vai além 

do produto, voltando-se à beleza e à estética, cujo consumidor é “faminto de novidades” (p. 62). Os 

autores apontam uma produção transestética (nesta fase do sistema) como sendo medíocre, não 

alcançando padrões de qualidade, resultando em “poluição visual” e vulgaridade, e não como uma 

produção que contribui para mudar transformar um mundo hediondo em um de beleza e poética.

 A evolução da tecnologia e da mídia fez com que as formas de manipulação e alienação das 

massas se expandissem. O cinema – ainda que considerado uma importante ferramenta ideológica 

para a promoção de discussões de quaisquer relevâncias –, através de sua linguagem audiovisual, 

tem o poder de entreter, divertir e, acima de tudo, ensinar e comunicar (MACHADO, 2013). Os estú-

dios Walt Disney, citados por Lipovetsky e Serroy (2015), são exemplos de como as produções au-

diovisuais dispõem da capacidade de persuadir e impactar significativamente os indivíduos desde 

sua infância, cujas influências se estendem, segundo Aguiar (2014), pelos âmbitos cultural, social e 

ideológico. 

 A respeito do capitalismo e sua relação com a sociedade, Lipovetsky e Serroy (2015) afir-

mam o seguinte:

(...) nota-se que em sua versão artista ele não para de moldar produções des-
tinadas a gerar prazer, sonhos, e emoções nos consumidores. Na nova econo-
mia do capitalismo, já não se trata apenas de produzir pelo menor curto bens 
materiais, mas de solicitar as emoções, estimular os afetos e os imaginários, 
fazer sonhar, sentir e divertir (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 43).

 Por conseguinte, nota-se que a sociedade contemporânea está imersa na cultura de ima-

gem através de novas tecnologias visuais, constituindo-se de ideais voláteis e efêmeros, de modo 

que o capitalismo artista conquistou seu espaço ao empregar o fato de que a imagem se tornou 

materialidade textual e ideológica em seu processo de produção de sentidos e criação de desejos 

das pessoas, uma vez que são construídos através da mídia (MEDEIROS, 2010).

22 Product Placement ou Marketing Indireto é a estratégia de posicionar produtos sutilmente, de forma natural, no 
meio de uma produção audiovisual, incorporando-os na cena (ROCKCONTENT, 2018).
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 2.3 O Papel do Design na Sociedade

 Inserido na sociedade pós-moderna, exercendo uma função essencial para o seu funciona-

mento como cultura imagética, o design ocupa uma posição que evidencia tanto seu caráter social 

e político como seu caráter de domínio da técnica e da tecnologia. Assim, deve-se atentar para a 

dimensão ética a qual o design se insere, visto que diante de seu caráter projetual, o designer deve 

ter o conhecimento de que o que projetar será capaz de impactar na sociedade como um todo.

 Latour (2014) refere-se ao design como um processo colaborativo. Ainda que nem sempre 

isto seja visível, o autor explica que através da extensão do uso do design para diversos processos 

em diferentes setores da vida social, pode-se enxergar no design seu caráter político, uma vez que 

suas aplicações também estão nas relações de poder e estruturação social.

 Desta forma, entende-se que todo processo de design reflete a bagagem social e cultural 

de seu projetista, que por sua vez é influenciado pelo contexto no qual está e será inserido. O uso 

do design durante a concepção de um produto implica em seu julgamento, baseado em questões 

morais que incluem a acessibilidade, a sustentabilidade e o impacto positivo na sociedade. Papanek 

(1972) explica sobre a reflexão antes mesmo da concepção de um projeto, e coloca o design como 

operativo no mundo real:

O julgamento moral e social (do designer) deve ser colocado em questão mui-
to antes que ele comece a projetar, uma vez que ele tem que fazer um julga-
mento, um julgamento a priori desse, a respeito de se os produtos os quais ele 
é pedido a projetar ou reprojetar merecem sua atenção de qualquer modo. Em 
outras palavras, se o design estará do lado do bem social ou não (PAPANEK, 
1972, p. 24, tradução nossa).

 Define-se, assim, o conceito de Design Social, que prioriza a atuação do designer em esfe-

ras da sociedade que merecem especial atenção devido às condições sociais e políticas que as 

marginalizam. Deste modo, o Design Social direciona o caráter técnico e social para áreas as quais 

a indústria e o mercado não atuam em prol de soluções e melhorias da qualidade de vida, renda ou 

inclusão social, preocupando-se em projetar soluções tanto socialmente benéficas quanto econo-

micamente viáveis, como demonstra a Figura 7 (PAZMINO, 2007).
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Figura 7: Maneira ilustrada de como o Design Social funciona na sociedade.
(Fonte: PAZMINO, 2007)

 O Design Social possui algumas diferenças em relação ao denominado design formal. O de-

sign formal refere-se a projetos orientados especificamente para o mercado, produzidos e distri-

buídos em escala global, de custo médio à alto, utilizando tecnologias avançadas para satisfazer as 

necessidades emocionais do usuário. Em contrapartida, o Design Social destina-se a um público 

menor e local, focando na inclusão social, exigindo do designer uma responsabilidade maior em 

relação ao seu conteúdo e processo de criação, desenvolvendo projetos orientados às minorias 

marginalizadas (PAZMINO, 2007).

 Dentro da produção audiovisual, o planejamento de grandes obras audiovisuais atende a in-

teresses mercadológicos que beneficiam determinados extratos sociais enquanto marginalizam 

outros. No presente trabalho, o Design Social volta-se a estes grupos desprivilegiados e os im-

pactos em sua qualidade de vida e inclusão social. Assim, discute-se o modo como as soluções 

de design afetam as populações marginalizadas e as minorias carentes de atenção sócio-política 

na sociedade através da mídia e da produção visual, e como se pode firmar um caminho onde se 

mantenha uma ordem social de status quo que não os trate como submissos às classes sociais 

detentoras dos meios de comunicação.

 De forma complementar, Norman (2006) afirma que o design é um empreendimento com-

plexo que possui vastas vertentes com o intuito de atender às necessidades majoritariamente hu-

manas, a fim de confortar as exigências que se demonstram desafiadores e conflitantes. O autor 

enfatiza a importância do design como meio facilitador do cotidiano da vida das pessoas, mencio-

nando que:

Design apropriado e centrado no humano exige que todas as considerações 
sejam abordadas desde o princípio, com cada uma das disciplinas relevantes 
de design trabalhando juntas como uma equipe. A maior parte do design visa 
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a ser usada por pessoas, de modo que as necessidades e exigências delas 
deveriam constituir a força que impulsiona grande parte do trabalho ao longo 
de todo o processo (NORMAN, 2006, p. 15).

 Pode-se então considerar o design um fator de mudança social, cujo papel é essencial para 

a promoção e a prática do bem-estar das pessoas. A partir de conceitos como o Design Universal 

e da aplicação da acessibilidade como contribuição para avanços tecnológicos de processos pro-

dutivos, observam-se maneiras de conectar a tecnologia com a dimensão cultural para que seja 

possível explorar um design mais democrático que vise intervenções em espaços, produtos e ser-

viços para permitir o acesso a todos de forma igualitária – independentemente de sua condição 

intelectual, social ou física –, buscando não segmentar o público (FRANCISCO; MENEZES, 2011).

 A acessibilidade, que se caracteriza tanto pelo fácil acesso a informações quanto pelo aces-

so físico, é um conceito que se expandiu em meio a era digital, conquistando espaço através das 

diversas tecnologias que visam garantir a acessibilidade digital23 para tornar esse espaço mais 

acessível e inclusivo (FRANCISCO; MENEZES, 2011). A acessibilidade, portanto, é uma maneira de 

reconhecer e valorizar as diferenças entre as pessoas e propor ações que promovam sua qualidade.

 Nesse contexto, o papel do design (sobretudo do designer) vincula-se com a criação de es-

tratégias e a promoção de inovação social, acarretando em mudanças comportamentais de forma 

mais rápida e orientada. Assim, o designer atua através de comunidades criativas que visam romper 

com os modelos dominantes de pensar e agir impostos pela sociedade contemporânea, a qual “em 

sua complexidade e contraditoriedade, pode ser visto como um imenso laboratório de idéias para a 

vida cotidiana” (MANZINI, 2008, p. 62), oferecendo oportunidades para que as comunidades pos-

sam agir.

23 Como, por exemplo, a Tecnologia Assistiva, as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) e o Web Content 
Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG) – guia de consulta rápida que possui definidas diretrizes sobre a acessibilidade diante 
do conteúdo web, tornando-o cada vez mais acessível e adaptado para todos; a iniciativa possui um site (www.guia-w-
cag.com) que disponibiliza cartões para impressão com cada uma das dicas propostas.
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 A presença da mídia audiovisual na sociedade contemporânea é incontestável. Diariamente 

os conteúdos de mídia, arte e entretenimento ocupam as múltiplas telas de televisões, cinemas, 

outdoors e smartphones, transmitindo conteúdos de diversos tipos como filmes, notícias, videocli-

pes ou pequenos vídeos pessoais publicados na ferramenta storie de alguma rede social. 

 Entende-se a produção audiovisual como definida por uma linguagem que une elementos 

visuais e sonoros, cuja comunicação é intermediada por diferentes aparatos técnicos. Alves, Cleide 

e Fontoura (2008) afirmam que ainda que a comunicação seja inerente ao ser humano, comunicar 

audiovisualmente é um ato intencional que deve ser analisado, discutido e aprendido. 

 Desta forma, ao considerar o audiovisual um tipo de comunicação, assume-se que a pro-

dução decorrente dele é dotada de mensagens passíveis de serem analisadas pelas ciências que 

estudam as linguagens e seus códigos. Essas mensagens possuem um caráter significativamente 

subjetivo, considerando que as pessoas são diariamente expostas à grande quantidade de con-

teúdo audiovisual que influencia na percepção da realidade da sociedade contemporânea. Assim, 

todos os membros da sociedade podem ser tocados pelos interesses sociais, econômicos e ideo-

lógicos dos emissores de tais mensagens. 

 A aproximação da mídia a conceitos adjacentes que discutem a relação entre produções 

midiáticas, artísticas e culturais e a maneira como a mesma é recebida pela sociedade são perce-

bidas através de alguns conceitos. A título de exemplo, evidenciam-se: a ideia de Indústria Cultural, 

já abordada; os Estudos Culturais surgidos na Grã-Bretanha desde o Centre for Contemporary Cul-
tural Studies (CCCS)24, trazendo teóricos como Stuart Hall, que estuda as relações entre a cultura 

contemporânea e a sociedade, bem como as mudanças sociais (ESCOSTEGUY, 1998); o conceito 

de Imperialismo Cultural e o conceito de Soft Power.

 Estes temas, além de explorados, analisados e relacionados ao design durante o desenvol-

vimento do presente projeto, também estão associados ao papel do audiovisual e sua indústria no 

cotidiano das pessoas. Observa-se, assim, as formas como a cultura e a produção midiática, cultural 

e artística manifestam significados capazes de influenciar a percepção da sociedade.

 A produção audiovisual se define como o meio pelo qual são comunicadas mensagens e 

ideais daqueles que as criam e financiam, ou seja, seus emissores. Tratam-se de grandes agências 

e corporações que direcionam as produções às massas, transparecendo seus ideais, interesses 

socioculturais e econômicos em suas obras, por vezes também influenciadas por políticas públicas 

que incentivam direta ou indiretamente a imposição de certos ideais. 

 Além disso, apresentam-se nos itens a seguir alguns dos estudos de caso levantados para 

a elaboração deste trabalho, com o objetivo de organizar os dados apontados até o presente mo-

24 Pode-se traduzir para “Centro de Estudos Culturais Contemporâneos”. Conhecido por ser um local de estudos e 
pesquisas da Universidade de Birmingham, na Inglaterra. Foi fundado em 1964 por Richard Hoggart, ano no qual foi qua-
lificado como o primeiro diretor do centro. 
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mento, preservando argumentos e teorias já existentes através de sua breve análise exploratória e 

descritiva. De acordo com Yin (2001 apud VENTURA, 2007), a presença dos estudos de caso em um 

trabalho acadêmico demonstra uma atividade empírica pautada na metodologia. 

 Desta forma, os objetos de estudo são, propositalmente, produções audiovisuais que afetam 

a perspectiva social das pessoas de maneira tanto positiva quanto negativa, de modo a explorar as 

temáticas desenvolvidas como desigualdade social, identidade, estereótipos e hegemonia cultural.  

 A presença do estudo de caso agrega profundidade e relevância à pesquisa, uma vez que 

permite a exploração de exemplos atuais que ilustrem os problemas discutidos, apresentando pos-

sibilidades de reagir a eles de forma positiva.

 Visando expandir, complementar e gerar insumos à base teórica apresentada, foi realizada 

uma pesquisa de campo informal com o público-alvo do projeto, uma fonte primária a qual princí-

pios científicos e estatísticos não foram adotados. Ainda assim, a pesquisa reforçou e confirmou os 

aspectos apontados na pesquisa bibliográfica servindo de respaldo para a exploração dos estudos 

de caso.

 De acordo com o autor e especialista em marketing, Philip Kotler (2000), o público-alvo 

pode ser definido como um grupo de pessoas compradoras e/ou usuárias em potencial, que pos-

suem significativa influência nas decisões do comunicador. Edward Freeman (2010) usa o termo 

stakeholders para a definição desses grupos, frisando que sem seu apoio, auxílio e interesse, deter-

minadas organizações não existiriam, visto que não há como prosseguir um projeto sem a manifes-

tação de um público de interesse.

 Na pesquisa de campo realizada através da plataforma Google Forms, 46 pessoas majorita-

riamente na faixa etária dos 18 aos 24 foram entrevistadas. De acordo com os resultados obtidos, 

aproximadamente 90% dos indivíduos tem entre 18 a 24 anos, e 54% identifica como homem. Em 

relação à ocupação cotidiana, 55% trabalha e estuda, 22% apenas trabalha, 19% apenas estuda e o 

restante não atua em nenhuma das opções. 

 As perguntas feitas aos entrevistados foram relacionadas ao tipo de conteúdo audiovisual 

por eles consumidos, a quais plataformas acessam, quais os gêneros cinematográficos mais as-

sistidos, de que forma essas produções audiovisuais influenciam seu cotidiano, além de questões 

direcionadas às próprias minorias incluídas nesse grupo social com o intuito de entender como se 

sentem representadas perante o atual cenário audiovisual e como isso impacta em suas vidas. 

 Incluiu-se ao final do questionário uma caixa de respostas na qual qualquer um dos entre-

vistados poderia deixar seu comentário ou opinião a respeito das questões. As observações reali-

zadas através da pesquisa de campo apresentam-se ao longo dos próximos itens, de acordo com 

a relevância e necessidade de cada tema.
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 3.1 A Presença do Soft Power e do Imperialismo Cultural na Sociedade

 Diante da política globalizada e suas relações, observa-se a complexa e interconectada 

organização de poderes frente às Relações Internacionais, que conta com poderes de domínios 

conhecidos e denominados como Hard Power e Soft Power, termos elaborados por Joseph Nye 

(2004) buscam articular sua influência de maneiras diferentes e, de certa forma, opostas (MARTI-

NELLI, 2016). 

 O presente trabalho discorre apenas sobre o Soft Power, visto que trata-se de uma política 

que explora recursos intangíveis e sedutores da maneira sútil, sem que seu público-alvo perceba, 

englobando aspectos de caráter ideológico, social e cultural25.

 O Soft Power não possui características de imposição, mas de indução e sedução, sendo 

uma ferramenta de poder de uma nação para influenciar as outras a reproduzirem e perpetuarem 

seus princípios ideológicos. Durante o processo de desenvolvimento do Soft Power através da evo-

lução tecnológica e econômica, pôde-se observar a contribuição e o reforço de conceitos manipu-

ladores deste fenômeno econômico e político incorporados às produções audiovisuais desde sua 

criação, resultando na influência de produtos culturais, tornando-o uma ferramenta para o Estado. 

Os produtos típicos da Indústria Cultural, segundo Wolf (1985), podem paralisar toda a imaginação 

e espontaneidade de seus consumidores e/ou espectadores.

 O Soft Power teve início durante um período histórico-político de transformações, momento 

de transição da Guerra Fria, fase marcante de conflitos indiretos pós-guerra, sendo grande palco 

de disputa ideológica entre as duas potências mundiais da época: Estados Unidos e União Soviética 

(URSS). Esses conflitos perduraram até a formação da nova ordem mundial, resultando no fim da 

União Soviética (ISSHIKI; MIYAZAKI, 2016), o que caracterizou o histórico momento em que os 

detentores dos poderes político e econômico passaram a se valer de estratégias sutis de manipu-

lação em massa.

 Durante o período entreguerras, de maneira mais centralizada e segmentada, o Soft Power 
também pôde ser identificado no estilo de vida dos norte-americanos a partir da crise de 1929, 

época marcada pelo aumento da produção e consumo em massa, em que surgiu o famoso Amer-
ican Way of Life (Figura 8) decorrente da súbita gama de publicidade e propaganda desenvolvida 

para reforçar conceitos como American Dream – além de ser uma tentativa de alienação da popu-

lação para que fossem superados os acontecimentos desastrosos da Primeira e Segunda Guerra 

Mundial.

25 Faz-se inviável discutir amplamente o conceito de Hard Power que, oposto ao Soft Power, diz respeito às maneiras 
coercivas de imposição objetiva através da força militar ou econômica, conforme elaborado por Nye (2004).
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Figura 8: Ilustração representando a expressão “American Way of Life”.
(Fonte: GIULIANI, 2016).

 Desta forma, a manipulação das massas se deu através da determinação de um estilo de 

vida para que a classe média acreditasse que a felicidade seria alcançada por meio da aquisição de 

bens materiais. Por conseguinte, grande parte das classes menos favorecidas foram influenciadas 

pelo desejo de ascender socialmente, através da assimilação dos aspectos culturais da classe mé-

dia. Os meios de comunicação foram propositalmente difundidos para que uma cultura pudesse ser 

consumida e absorvida por outras, como por exemplo a conquista das músicas norte-americanas e 

da indústria cinematográfica hollywoodiana de vários lugares do mundo através da globalização.

 Nesse período, a sociedade passou por um processo de valorização social pautado no con-

sumo e na imagem, como exposto por Fridman (1999) em seu artigo sobre a relação entre a socie-

dade da imagem e a sociedade do conhecimento na pós-modernidade:

Dizem respeito às caracterizações da sociedade da imagem e da sociedade 
do conhecimento. Na primeira, considera-se que vivemos em uma cultura do-
minada por imagens, onde a mídia tem um papel fundamental na produção de 
narrativas que criam um universo de ilusão. O "espetáculo" midiático atinge as 
diversas esferas sociais, produzindo uma "realidade à parte" ou o "hiper-real” 
(FRIDMAN, 1999, n.p.).

 Compreende-se a relevância mercadológica do tema discutido a partir do conceito de Soft 
Power, que elucida os interesses políticos e econômicos dos emissores de conteúdos audiovisuais, 

servindo também como vetor influenciador nas relações internacionais. 

 Em matéria para a Folha de S. Paulo, Dennison & Meleiro (2016) destacam que o filme bra-

sileiro “Aquarius” (2016) atraiu a atenção da imprensa internacional da época, rendendo elogios ao 

Brasil e chegando ao jornal britânico Telegraph, que publicou que o filme faria as pessoas terem 
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vontade de morar no país, ignorando aspectos sociais negativos que a história habitualmente retrata. 

 Por conseguinte, as autoras deixam claro o papel do cinema (e do audiovisual no geral) no 

jogo do Soft Power internacional, afirmando:

Para que o cinema brasileiro possa tornar-se um instrumento real de poder da 
diplomacia cultural do Itamaraty, é preciso que a política pública se concentre 
mais sobre a criação de oportunidades de ampliar o espaço disponível para o 
cinema brasileiro no exterior (DENNISON & MELEIRO, 2016, n.p.).

 Além do Soft Power, o Imperialismo Cultural é um conceito próximo às relações de poder, 

visto que se define como um fenômeno global que envolve a Indústria Cultural para alcançar in-

fluência sob culturas locais, regionais e/ou nacionais, e os detentores desse poder, predominante-

mente ocidentais, forçam uma homogeneização da cultura perante a sociedade. Esse conceito é 

frequentemente discutido pelas comunicações de massa, principalmente após o início do século 

XXI, visto que seu poder determinantemente político e cultural é capaz de manipular audiências, 

principalmente de minorias marginalizadas (ANAZ, 2012). 

 Estudos direcionados às atuações da cultura e da comunicação desenvolveram outro con-

ceito para o Imperialismo Cultural utilizado com mais frequência: o termo Imperialismo Midiático, 

associado à teoria crítica da comunicação, despontado na época da Escola de Frankfurt26. Essa 

ideia de Imperialismo Midiático enfatiza o fato determinante de que os meios de comunicação em 

massa conquistaram um poder manipulador, influente e ideológico sob a sociedade.

 Tais fatores simbólicos desenvolvidos e sintetizados pelos meios de comunicação podem 

ser usados como ferramentas de comunicação e defesa de interesses das classes dominantes, ca-

racterísticas que aproximam esse fenômeno ao Soft Power por consequência de ambos utilizarem 

as produções audiovisuais como instrumento ideológico de dominação, em que seus emissores 

possuem interesses apenas políticos, econômicos e sociais, havendo uma evidente intenção de 

manipular as massas (BOURDIEU, 2005 apud ANAZ, 2012).

 Dentre as produções audiovisuais atuais, “Bacurau” (2019, Figura 9) é um filme brasileiro di-

rigido por Kleber Mendonça e Juliano Dornelles que revela como o Imperialismo Cultural e a “ame-

ricanização” se expandiram no território brasileiro de forma que a cultura nativa pode ser prejudi-

cada e muitas vezes desvalorizada. Substancialmente, o longa se passa em um pequeno distrito 

no sertão do nordeste chamado de Bacurau (nome meramente fictício), onde ocorre uma série de 

acontecimentos sangrentos, como a morte de muitos dos personagens.

 Nesse cenário, a pequena cidade representa um nordeste distópico com a presença de tec-

26 Abordada no item 1.3.
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Figura 9: Cena de “Bacurau” (2019).
(Fonte: MAIA, 2019)

nologias avançadas para o interior de um sertão, como o pleno funcionamento da internet, apresen-

tando e criticando a atual desigualdade social no Brasil, especificamente nessa região que, por ser 

pequena e distante, seu povo se tornou unido (PALMA et al., 2019). 

 Ao decorrer da trama, um grupo de forasteiros ricos e extremistas, cujos ideais se compa-

ram aos dos neonazistas, chega em seu território com o intuito de matar todos os habitantes por 

mero prazer, evidenciando a marginalização das minorias e como elas podem ser facilmente des-

cartadas pelos possuidores do capital. Bacurau se trata, assim, de um filme que retrata a realidade 

de uma das regiões do Brasil mais afetadas pela desigualdade social, com a intenção de entreter 

seu espectador e, sobretudo, conscientizá-lo.

 3.2 A Linguagem Audiovisual Codificada e a Hegemonia 

 Devido aos interesses das classes dominantes fazerem-se presentes na indústria audiovi-

sual, analisou-se como transcorreu a relação de dominação e de infiltração de valores ideológicos 

nos produtos culturais. Este trabalho entende a produção audiovisual como forma de comunicação 

e linguagem, de forma a estudar brevemente a linguagem para entender como é usada de modo a 

causar impactos sociais. 

 Para tal compreensão, fez-se necessário utilizar os conceitos de linguagem, representação, 

e semiótica expostos por Hall (1997), visando elucidar a criação de significados nas produções cul-

turais e seus impactos sociais. O autor define a linguagem como um conjunto de signos organizados 

entre outros signos, que podem ser qualquer som, palavra, imagem ou objeto, capazes de carregar 

e expressar sentido. A linguagem funciona através de um sistema que combina três elementos:
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 Um mapa conceitual mental criado por conexões mentais que geram ligações de equiva-

lências entre as “coisas” (pessoas, objetos, eventos ou ideias abstratas) e que produz relações de 

sentido;

 Os referenciais correspondentes destas “coisas” no mundo real (ou até de mundos imaginá-

rios, fantasiosos ou abstratos, que também estejam no mapa conceitual);

 Os signos, que se organizam em códigos e são interpretados pelos falantes das diferentes 

linguagens, sendo a relação entre seus signos, conceitos mentais e referenciais correspondentes.

 Alcança-se, assim, o conceito de representação, referido pelo autor como o processo no 

qual estes três elementos são ligados para produzir uma comunicação com significado: “Represen-

tação significa usar a linguagem para se dizer algo significativo sobre, ou para representar o mundo 

com significado para outras pessoas” (HALL, 1997, p. 1, tradução nossa).

 Conclui-se, portanto, que a representação só é possível se os indivíduos envolvidos na co-

municação compartilharem as linguagens e os mapas conceituais para que o processo da repre-

sentação seja compreendido por ambas as partes, havendo o processo de assimilação entre “coisa”, 

signo e conceito de maneira semelhante.  Hall (1997) designa esse processo como uma construção 

social, uma vez que o sentido ou significado a ser inferido através de uma linguagem é estabelecido 

através de códigos que o fixam arbitrariamente27 pelo próprio processo, e são compartilhados por 

indivíduos que foram educados para entendê-los. 

 O autor interpreta a cultura em termos de “mapas conceituais”, sistemas de linguagem com-

partilhados e os códigos que governam os relacionamentos de tradução dos processos de repre-

sentação entre eles. Sendo assim, os códigos podem ser vistos como mecanismos internalizados 

nos indivíduos já inseridos nesta cultura, que permitem que certos conceitos e ideias sejam expres-

sos pelos sistemas de representação compartilhados - sejam estes feitos pela escrita, fala, gesto ou 

audiovisual, e interpretados quando comunicados.

 Chega-se, assim, ao entendimento de Saussure (1960 apud HALL, 1997) da linguagem como 

um fenômeno social, visto que esta não pode ocorrer individualmente, sendo convencionada e re-

gulada pela sociedade, cultura, e pelos códigos culturais compartilhados, de modo a aproximar-se 

dos estudos dos signos como uma linguagem em si, apreendidos pelo termo “semiótica”.

 A aproximação à semiótica baseia-se na premissa de que todos os objetos culturais contêm 

significado e todas as práticas culturais dependem deste significado, funcionando de modo similar 

à linguagem, passíveis de serem analisados da mesma forma (HALL, 1997). Para tal análise, pode-se 

27 A melhor maneira de se entender isso é através do próprio exemplo dado por Hall (1997): a palavra “árvore” é um signo 
formado pelas letras ‘A’, ‘R’, ‘V’, ‘O’ e ‘E’, as quais foram arbitrariamente convencionadas pelos falantes de português a refe-
renciar-se a um mesmo conceito e objeto referencial (um específico tipo de planta) que, para falantes de outras línguas, 
foram convencionados a partir de outros conjuntos de letras.
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dispor do conceito de mito, de Barthes (2009), que estudou a cultura popular a partir de um olhar 

semiótico, suas atividades e objetos, em busca de entender como seus significados são comunica-

dos.

 A análise semiótica é estendida por Barthes (1972 apud HALL, 1997) a dois níveis: o de deno-

tação, mais objetivo e de fácil apreensão, e o de conotação, referente a ideias mais abstratas. Dessa 

forma, o autor concebe o segundo nível como um processo que evolui para além da conotação do 

signo e da denotação presente, funcionando como uma metalinguagem que apreende valores cul-

turais, históricos e ideológicos. Assim, Barthes (2009) explica o conceito de mito e fala mítica como 

a junção da ideologia e da forma:

Mas o que se deve estabelecer solidamente desde o início é que o mito é um 
sistema de comunicação, uma mensagem. Eis por que não poderia ser um 
objeto, um conceito ou uma ideia: ele é um modo de significação, uma forma 
(BARTHES, 2009, p. 199).

 O mito pode ser interpretado como a mensagem ideológica e cultural encontrada nas co-

municações dentro da cultura, utilizado no presente trabalho para explicar os produtos culturais. 

Ele visa analisar as significações, a forma como surgem e como são compreendidas e impostas ao 

receptor, com sua fala mítica se expressando de diferentes modos, envolvendo a fotografia e o ci-

nema (e, subsequentemente a linguagem audiovisual dentro da produção cultural) como um todo:

Esta fala é uma mensagem. Pode, portanto, não ser oral; pode ser formada por 
escritas ou representações: o discurso escrito, assim como a fotografia, o ci-
nema, a reportagem, o esporte, os espetáculos, a publicidade, tudo isso pode 
servir de apoio à fala mítica (BARTHES, 2009, p. 199).

 Retoma-se então o exemplo da Cinderela28, utilizado por Forty (2013) para explicar como a 

fala mítica consegue perpetuar normas culturais e sociais e validar o mito da “igualdade de todos” 

da ideologia cristã, que coloca o príncipe/nobre e a então plebeia/pobre em situação de igualdade, 

tornando possível o encontro e a equidade entre duas entidades, ignorando as diferenças de suas 

condições sociais e valores culturais implicados.

 Assim, chama-se a atenção para as produções culturais como estratégias para manter cer-

tas ordens e estruturações sociais de acordo com os interesses não apenas de dominação social 

(como o Soft Power e o Imperialismo Cultural), mas também de estruturação dos valores e mitos 

que beneficiam os emissores dos conteúdos (usualmente em posições socialmente privilegiadas). 

28 Item 1.3.
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Pauta-se, portanto, no conceito de hegemonia, entendido por este trabalho como a influência de um 

certo povo, instituição ou classe de forma soberana sobre outros. 

 A hegemonia pode ser entendida como uma forma de poder perante a qual determinados 

grupos sociais batalham esforçadamente de diversas maneiras, incluindo ideologicamente, para al-

cançar a aprovação de outros grupos e ascender, tanto em teoria quanto em práticas (GRAMSCI 

apud HALL, 1997). Destaca-se o valor ideológico (considerando o enfoque das mensagens na pro-

dução cultural) como um aspecto essencial da hegemonia, como aponta Portelli (1977, apud ALVES, 

2010):

(...) a criação de um bloco ideológico que permite à classe dirigente manter o 
monopólio intelectual, através da atração das demais camadas de intelectu-
ais. Ele ressalta, no entanto, que esse monopólio ideológico garante não ape-
nas que a classe fundamental exerça sua função dirigente, mas também sua 
função dominante (...) (PORTELLI, 1977, apud ALVES, A. R., 2010, p. 79).

 A fala mítica contribui para que a hegemonia seja estabelecida nos âmbitos cultural e social, 

e a representação presente na mídia é a maneira como os mitos tornam forma. Os emissores de 

conteúdo estão atentos ao que é representado nas telas, seja de celulares, televisores ou do cine-

ma, pois carrega uma carga simbólica de significado para atribuir na evolução da linguagem e do 

imaginário coletivo (ou das ligações referenciais dos mapas conceituais de cada um). 

 De acordo com Barthes (2009), os espectadores pouco se importam com a veracidade do 

espetáculo que assistem, entregando-se às suas virtudes sem sequer pensar nos motivos ou con-

sequências dos fatos. O autor afirma que a fala mítica se apresenta sempre de modo despolitiza-

do29, não referenciando direta e explicitamente os mitos ideológicos que reproduzem. Os emissores 

de conteúdo mostram-se condizentes com tais ideias, transmitindo suas narrativas de forma orgâ-

nica de modo a naturalizar e inserir os comportamento e ideologias sociais no imaginário de seus 

espectadores.

 Para compreender este fenômeno, utiliza-se do conceito de framing ou enquadramento30, 

muito utilizado no campo do jornalismo, interpretado como a seleção de um número restrito de 

atributos tematicamente relacionados para serem incluídos na agenda da mídia ao discutir um de-

terminado assunto, aplicado a fim de influenciar a opinião pública (WEAVER, 2007). Paralelamente, 

utiliza-se o conceito de footing (GOFFMAN, 2020 apud MENDONÇA; SIMÕES, 2012) para discutir 

29 No audiovisual, a fala mítica apresentada despolitizada é perceptível, uma vez que as narrativas raramente abordam 
os temas de maneira clara e os diluem em histórias tangenciais ou veladas que abordam temas cotidianos ou apresenta-
dos como banais.

30 O termo framing, ou enquadramento, é utilizado em muitos estudos como substituto do termo agenda-setting, em 
que ambos são entendidos como processos em que se define a programação da agenda midiática com o intuito de influir 
a opinião do público sobre determinado assunto, ou ao menos que se fale sobre ele (MENDONÇA; SIMÕES, 2012).
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como é mostrado o posicionamento dos sujeitos em uma determinada situação e como ela é defi-

nida ou percebida. 

 Os conceitos supracitados são aplicados para se adquirir visibilidade na mídia e em outras 

esferas sociais, estando diretamente ligados às intenções daqueles que os enquadram, tomando-

-se assim consciência de que pequenas alterações na forma de apresentar os fatos podem ser 

determinantes para a apreensão do público sobre um fenômeno (MENDONÇA; SIMÕES, 2012).

 Tais noções são traduzidas para o audiovisual como atributos tematicamente relacionados 

a serem inseridos na construção de personagens ou narrativas, a fim de alterar a percepção social 

dos espectadores e sua equivalência no mundo real, podendo ser utilizadas para a construção de 

uma imagem positiva ou negativa a parir dos atributos e posições determinadas. 

 Como exemplo de estudo de caso, analisa-se o longa “Mulher-Maravilha” (2017), que conta 

a história da conhecida heroína das histórias em quadrinhos, Mulher-Maravilha, e seu envolvimento 

com a Primeira Guerra Mundial, após abandonar sua terra natal. A personagem emblemática, sim-

bólica para os Estados Unidos, sustenta o mito do país como um grande perpetuador de liberdade.

 Observa-se a seleção da personagem: uma estrangeira que se envolve na guerra por leal-

dade aos seus princípios de liberdade e justiça – assim como os Estados Unidos na Primeira Guerra 

como nação exterior aos conflitos europeus advogando pela luta de tais princípios –, com sutis 

signos a ela atribuídos (como por exemplo seu uniforme, que possui as cores da bandeira america-

na, substituindo apenas a cor branca pelo revestimento dourado, e um ornamento em formato de 

águia, animal símbolo estadunidense) que funcionam de modo semelhante aos descritos conceitos 

de framing e footing, percebe-se que a seleção de atributos evidenciados e os posicionamentos 

apresentados pela personagem convergem de modo que seus ideais sejam associados incons-

cientemente aos Estados Unidos.

 Nas cenas finais do filme, que exibem a vitória dos Aliados na guerra, um detalhe visual que 

muito denuncia os ideais pró-americanos pode ser observado. Em meio à comemoração da popu-

lação pelo fim da guerra, encontram-se na multidão diversas bandeiras, em sua maioria do Reino 

Unido (onde o filme é ambientado) e de suas colônias. Entretanto, a bandeira americana é vista múl-

tiplas vezes, quase nunca fora de quadro, erguida e balançada em destaque como elemento central 

em dado momento (Figura 10).
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Figura 10: A bandeira americana centralizada no quadro nas cenas 
finais do filme Mulher Maravilha (2017).

(Fonte: Screenshot do filme realizado pelos autores, 2020)

 A vitória da personagem também pode ser usada para sustentar o mito da meritocracia, 

uma vez que a guerreira é capaz de vencer suas batalhas contra oponentes melhores armados 

principalmente por conta de sua motivação, valores, treinamento e esforço adquiridos, ainda que 

esta vitória seja facilitada pela sua armadura – esta que é muito menos evidente, menos marcante 

que suas falas, expressões faciais e movimentos provindos de seus treinamentos.

 Relaciona-se, então, a presença da fala mítica e ideológica presentes nos produtos culturais 

arquitetados por seus emissores com o conceito de Indústria Cultural31, o qual preocupa-se com a 

influência dos produtos midiáticos sobre as massas. Entretanto, é válido ressaltar que a aproxima-

ção semiótica à comunicação aplicada nos produtos culturais e na mídia, apesar de denunciar uma 

grande carga simbólica expressa na comunicação audiovisual tornando-a, assim, passível assim de 

ser analisada, apresenta uma visão mais positiva do que a as teorias apresentadas no item 1.3, as 

quais colocam o espectador como vítima e sujeito de alienação, uma vez que baseia-se na lingua-

gem e assume que esta está em constante transformação, construída socialmente.

 Em meio a construção de significado a partir da linguagem, o espectador participa do pro-

cesso de evolução da linguagem e da cultura uma vez que utiliza seus códigos referenciais dialo-

gando com códigos que estão sempre evoluindo, sendo construídos, estabelecidos e convencio-

nados em processos sociais os quais o espectador também participa. No contexto pós-moderno, 

entende-se uma aproximação semiótica como mais apropriada, visto que a evolução da linguagem 

alia-se às mudanças das normas sociais a partir de novas tecnologias (principalmente, neste tra-

balho, tecnologias de comunicação e novos meios e formatos de produção audiovisual, como o 

streaming e as redes sociais dedicadas à ela) em processos inovativos cada vez mais rápidos.

 Volta-se, assim, a atenção à fala mítica que propaga diversos outros mitos, além dos apre-

sentados. Deve-se lembrar que o termo “mito”, em si, não faz referência a ideologias necessariamen-

te falaciosas ou de imposição cultural e domínio social. Assim, evidenciam-se produções culturais 

31 Item 1.3.
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que utilizam da linguagem audiovisual para denunciar, de forma pertinente e ainda que sutilmente, 

situações sociais que destacam injustiças ou desigualdades, consideradas bons contrapontos à 

produção ideológica que serve ao Imperialismo Cultural e aos interesses de emissores com posi-

ções sociais privilegiadas que se beneficiam às custas dessa estruturação social. 

 Portanto, deve-se analisar quais os grupos que se encontram em posições desprivilegiadas 

e evidenciar quais obras oferecem um impacto positivo em suas lutas e conquistas.

 3.3 A Representação de Grupos Marginalizados

 De acordo com o conteúdo apresentado até então, pode-se inferir que a produção de sen-

tido e significado dos produtos culturais ocorre não apenas de maneira orgânica, mas são estrate-

gicamente pensados e inseridos nas narrativas ou personagens por meio da linguagem audiovisual, 

valendo-se de estratégias como o enquadramento e o posicionamento. Entende-se que o emprego 

de ideologias na construção e codificação da linguagem audiovisual implica na percepção da so-

ciedade sobre si própria, muitas vezes alienada de seus conflitos internos ou influenciada a tratar 

certos grupos ou estratos da sociedade de maneira prejudicial, estereotipada e redutora. 

 Tendo as produções culturais e seu processo de significação como frutos de planejamento, 

constata-se a atuação do design como projetista na codificação dos produtos e na construção de 

seus sentidos. Segue-se, assim, os princípios do design Social e para discutir uma criação cultural 

que respeite as populações que atualmente são marginalizadas por ele, respeitando suas caracte-

rísticas e suas necessidades, de acordo com o que foi desenvolvido por Pazmino (2007):

O trabalho do designer deve valorizar os aspectos sociais, culturais e ambien-
tais da população e desenvolver produtos que satisfaçam as necessidades 
reais. Respeitar as características das comunidades, das populações margi-
nalizadas, sua cultura, para assim desenvolver produtos que a representem de 
fato, que sejam adequados a essa realidade, e que satisfaçam as suas neces-
sidades reais (PAZMINO, 2007, p. 3).

 A contribuição social dentro da temática explorada neste trabalho se dá pela representação 

de grupos minoritários dentro da mídia e de sua condição atual. Vale ressaltar que estes grupos 

minoritários se definem por questões de privilégios sociais, ocupando posições desprivilegiadas e 

marginalizadas, conforme explicitado a seguir:

Na área específica dos estudos midiáticos, testemunhamos um crescente in-
teresse pelo complexo processo de produção, circulação, consumo e contes-
tação de representações das minorias – conceito usado, aqui, para abarcar 
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todo grupo social cujas perspectivas e vozes são marginalizadas pelas estru-
turas de poder e pelos sistemas de significação dominantes numa sociedade 
ou cultura (FILHO, 2005. p. 19).

 Ainda que, por vezes, tratem-se de grupos numericamente grandes, sabe-se que a popula-

ção feminina, negra, indígena, LGBTQ32, as classes sociais de menor poder aquisitivo, dentre outras, 

ocupam posições sociais pouco privilegiadas33 e pouco ou não representadas em produções midi-

áticas. Retoma-se, então, a ideia de “representação” de Stuart Hall (1997) como aquilo que permite 

a criação de referências entre o mundo real ou ficcional e os conceitos da mente:

Representação é a produção de sentido dos conceitos nas nossas mentes 
através da linguagem. É a conexão entre conceitos e linguagem que nos per-
mite fazer referência ao mundo "real" de objetos, pessoas ou eventos, ou mes-
mo ao mundo imaginário de objetos, pessoas e eventos ficcionais (HALL, 1997, 
p. 3, tradução nossa).

 Com o intuito de estudar os efeitos da mídia e sua produção de sentido sobre os grupos 

sociais, utilizou-se o conceito de representação para examinar como estes são representados e 

como a produção cultural contribui para a criação de elos entre a linguagem, a referência dos con-

ceitos nas mentes e no mundo real. Quando um grupo social não é bem representado (ou não é 

representado), os indivíduos destes grupos perdem os referenciais que os ajudam na criação de 

suas próprias identidades. De acordo com Filho (2005, p. 20-21), “é por intermédio dos significados 

produzidos pelas representações que damos sentido à nossa experiência, àquilo que somos e aqui-

lo que podemos nos tornar”, de modo a construir lugar onde os indivíduos possam se posicionar e 

expressar partir dos sistemas de representação.

 No atual contexto social, a construção da individualidade e identificação social são de suma 

importância para o bom convívio social e autoafirmação dos indivíduos, processo tido como neces-

sário para a vida e expressão em meio à necessidade de compartilhar e “vender” a identidade nas 

tecnologias e redes sociais34. Assim, a construção de significados e identidades nos espaços e mer-

cados midiáticos envolve necessariamente a disputa pela hegemonia entre as classes dominante 

32 Neste trabalho, entende-se a sigla LGBTQ, por já compreender o Q de queer, como abrangente de qualquer forma de 
desvio de sexualidade ou gênero divergente da norma hetero-cis padrão, sendo inclusiva na comunidade como um todo. 
Defende-se, então, o uso da sigla desta maneira, incluindo Lésbica, Gay, Bissexual, Transgênero e Queer.

33 Entende-se o fato de os indivíduos poderem participar de uma ou mais dessas classes, criando teias complexas de 
relações de privilégio e colocação social que se relacionam e se sobrepõe, de maneira interseccional. Assim, a base de 
opressão e dominação social desenvolve-se de maneira multidimensional, com as lutas sociais de cada grupo não se 
traduzindo completamente a partir de outra.

34 Item 2.1.
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e dominada, implicando consequências diretas na distribuição de riquezas, prestígio, emprego e 

participação na sociedade (FILHO, 2005 p.21).

 Os “estereótipos” – termo utilizado para designar uma representação seletiva, parcial e ins-

trumental daquele que é visto como o “outro” – são historicamente usados por diversos grupos 

sociais de diversos extratos, geralmente de maneira danosa, cômica ou de modo a demonizar os 

grupos sociais sobre os quais os emissores da mensagem têm a necessidade de reafirmar sua he-

gemonia (FILHO, 2005).

 Os estereótipos podem ser considerados construções simbólicas enviesadas que reduzem 

toda a diversidade de características de um povo, uma raça, um gênero, uma classe social ou um 

“grupo desviante” a poucos atributos determinados pelos dominantes (traços de personalidade, 

indumentária, linguagem verbal e corporal, dentre outros) a fim de naturalizá-los como limitados a 

elas, de forma a servir “em prol da manutenção e da reprodução das relações de poder, desigualda-

de e exploração; da justificação e da racionalização de comportamentos hostis e, in extremis, letais” 

(FILHO, 2005, p. 22).

 Representado apenas por estereótipos, o grupo perde as referências de suas diversas ca-

racterísticas e aspectos, encontrando-se invisibilizado, sem referenciais conceituais que possibili-

tem a sociedade compreendê-lo como realmente é, e não a partir de uma perspectiva que o oprima. 

A pesquisa de campo informal realizada para o desenvolvimento do presente trabalho indicou que 

as pessoas que fazem parte de alguma minoria muitas vezes sentem-se mal representadas pela 

mídia, sendo capazes de apontar exemplos e histórias de produções audiovisuais que impactaram 

negativamente35 as pessoas.

 Os impactos da estereotipação e da má representação se dão pela criação de códigos limi-

tados e errôneos de linguagem que perpetuam mitos e limitam as expressões dos grupos sociais, 

condenando-os a serem associados às características que lhe são atribuídas. Um exemplo apon-

tado na pesquisa de como os estereótipos modelam a linguagem afetando os grupos marginaliza-

dos é o conceito de queer-coding, que significa a atribuição de características e comportamentos 

tipicamente consistentes da comunidade LGBTQ a personagens que não são explicitamente per-

tencentes, além de quase sempre interpretarem papéis de vilões. Assim, a mídia relaciona compor-

tamentos de desvio da heteronormatividade e papéis tradicionais de gênero aos comportamen-

tos vilanescos, consequentemente reforçando uma ideia de que desvios dessas normas sociais se 

equivalem a própria vilania (KIM, 2007).

35 Destacam-se como exemplos: a retratação da mulher de sucesso como magra e sua objetificação; as relações entre 
pessoas de mesmo gênero nunca serem explicitadas; a bissexualidade tida como hiperssexualizada ou como “confusão” 
de forma a invalidá-la; negros raramente colocados como protagonistas das histórias, dentre outros.
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Figura 11: Exemplos de vilões codificados como queer. Em ordem da direita para 
a esquerda, Ele (Meninas Superpoderosas), Ursula (Pequena Sereia), James (Pokemon). 

(Fonte: NECESSARY, 2020)

 Ressalta-se, então, a importância da participação social destes grupos minoritários na cria-

ção dos produtos culturais, a fim de que estes tenham suas histórias ouvidas e suas expressões 

identitárias codificadas na linguagem audiovisual e nos referenciais conceituais mentais da socie-

dade no geral. 

 Ao abordar a questão dos mitos, Barthes (2009) refere-se à fala mítica como sempre des-

politizada, se opondo ao mito como a fala que permanece política. Similarmente, Filho (2005) refe-

re-se à “política de identidade” como caracterizada pela afirmação e defesa da singularidade cul-

tural dos grupos marginalizados, o modo que os ativistas destes grupos colocam em evidência 

nas produções culturais sua representação estratégica, e como isso afeta o modo como se veem 

e como são vistos e tratados pelos outros. Assim, ressaltam-se as produções audiovisuais que se 

apresentam como políticas, a fim de combater e desmarginalizar os grupos mencionados.

 Na realização da pesquisa de campo informal, os dados sobre produções audiovisuais que 

alteraram positivamente a percepção social dos entrevistados reforçaram que a criação de produ-

ções culturais autênticas, que retratam o esforço e a luta das classes e grupos marginalizados, é 

capaz de resultar em benéficas mudanças sociais.

 Para analisar uma produção audiovisual cultural assumidamente política, pode-se usar 

como exemplo o projeto audiovisual Dirty Computer do álbum de estúdio da artista Janelle Monae 

(2018, Figura 12). O projeto conta a história de um futuro altamente tecnológico, distópico e totali-

tário, narrativa que envolve a personagem Jane e seus parceiros marginalizados da sociedade, que 

se escondem dos robôs das autoridades e lutam para que não apaguem sua individualidade e suas 

memórias. O audiovisual relaciona o panorama da personagem Jane analógica e metaforicamente 

a eventos do mundo real, enquanto as letras das canções fazem explícitas e diretas alusões às 

questões de desigualdade social, opressão estrutural e ao governo do presidente americano Do-

nald Trump.
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 A história protagonizada por personagens negros e LGBTQs, a partir da perspectiva de uma 

mulher de iguais características, evidencia visual, narrativa e sonoramente os conflitos de opressão 

e relações de poder, contando com cenas que representam as lutas dos grupos marginalizados (ci-

tados pela artista principalmente os negros, queers, pobres e mulheres, compreendendo também 

as possíveis sobreposições), criando representações explícitas de suas opressões, suas caracterís-

ticas e seus códigos, de modo a ajudar a construir referenciais de acordo com sua real diversidade 

e experiência, construindo uma linguagem audiovisual inclusiva quanto às visões de mundo destes 

grupos e possibilitando que afirmem suas identidades a partir de seu protagonismo.

 A artista explicou que espera que, com o álbum, os grupos marginalizados os quais ela re-

presenta sintam-se mais vistos, mais escutados e mais celebrados, além de incentivá-los a serem 

mais livres (NEWS, 2018).

 Conclui-se, portanto, a importância da representação das minorias e de suas lutas pela mídia 

de modo responsável, que inclua os indivíduos destes grupos em seus planejamentos. O designer, 

enquanto projetista de tais produções, deve atentar-se ao reflexo de suas criações na construção 

de uma linguagem audiovisual como um todo e na criação de códigos compartilhados socialmente 

que afetam as percepções de como a própria sociedade é estruturada, seja através de questões 

dos grupos marginalizados ou da própria luta de classes, atentando-se aos requisitos do próprio 

Design Universal que busca entender e valorizar todas as pessoas, independentemente de sua con-

dição social, intelectual ou física. Assim, faz-se imprescindível estudar o impacto das mídias na so-

ciedade.

Figura 12: Imagem promocional do audiovisual Dirty Computer. 
(Fonte: BORGES, 2018)
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 3.4 O Audiovisual Como Efeito da Mídia na Percepção Social

 É evidente como o poder coercitivo36, através do framing, se vale da indústria audiovisual 

como ferramenta de manipulação em massa, principalmente no tocante à influência que atravessa 

da infância até a fase adulta, visto que os filmes possuem conteúdo de caráter educativo e ideoló-

gico e, por consequência, está presente no cotidiano das crianças como parte de sua construção 

cultural e social, alterando e criando percepções sobre a sociedade enquanto seu intelecto está em 

fase de formação, ao mesmo tempo em que oferece estímulos para que sintam-se inseridas em um 

mundo onde ecoam seus desejos e interesses (AGUIAR, 2014).

 Os próprios filmes dos estúdios Disney, de acordo com Giroux (1999 apud AGUIAR, 2014), 

possuem um efeito educativo significativo sobre as crianças, apresentando temáticas sobre cultu-

ra, valores e ideais de modo, muitas vezes, mais eficaz do que as próprias instituições educativas. 

Ou seja, o poder de criação de conteúdo para as produções audiovisuais faz-se altamente relevante 

a partir do momento em que estes conteúdos são considerados formadores de opinião para um 

público que está em desenvolvimento intelectual, como na infância. 

 A geração Y37 é um exemplo desse fenômeno, uma vez que sua formação foi pautada em 

um Capitalismo Artista38, composto por imagens, e na geração de desejos, sendo essas mesmas 

produções definidas a partir dessas imagens e vídeos/animações. Conforme estabelece o doutor 

em Sociologia, Juremir Machado da Silva (2003), o imaginário dessa geração durante sua infância, 

passou por estímulos que:

Agrega imagens, sentimentos, lembranças, experiências, visões do real que 
realizam o imaginado e, através de um mecanismo grupal/individual, sedimen-
ta um modo de ver, de ser, de agir, de sentir e de aspirar ao estar no mundo 
(SILVA, 2003, p. 11).

 Neste sentido, conforme as imagens, vídeos e animações propagam ideais e valores, os 

mesmos são abraçados pelos espectadores e seus subconscientes, que: 

Sucumbem ao racismo evidente, à propaganda política e aos dogmas camu-
flados do capitalismo que permeiam as amáveis imagens, tornando seu públi-
co refém da influência hegemônica do Ocidente (HEYDT, 2010 apud AGUIAR, 
2014, p. 31).

36 Item 3.1.

37 Nascidos entre 1977 e 1994 aproximadamente.

38 Item 2.2.2.
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 Em outras palavras, o espectador é influenciado inconscientemente durante anos e sem 

perceber adota para si ideologias e paradigmas, mesmo que desconhecidos em seu cotidiano. Du-

rante a infância, os contos de fadas têm um intenso significado psicológico para crianças de todas 

as idades, de todos os gêneros e identificações sociais, que se afetam diretamente pelo herói ou 

protagonista da história através da narrativa apresentada. No decorrer desse período, as crianças 

carregam o peso emocional que gerado pelas produções audiovisuais, pois é desta maneira que se 

conformam em aceitar as mudanças e os diferentes problemas que surgem em sua vida, mesmo 

que todos de uma vez (BETTLEHEM, 2002).

 Na pesquisa de campo informal realizada com 46 pessoas, 67% dos entrevistados, equi-

valente a 31 pessoas, alegaram que as produções audiovisuais, independentemente do gênero, já 

causaram algum impacto em seu cotidiano desde sua infância, influenciando principalmente na for-

mação de sua vida social. 

 Assim, a mídia consegue desenvolver discursos de serenidade e discrição, tornando o públi-

co alienado e crente na ideia de que “o que lhe interessa é o que se vê, e não no que crê” (BARTHES, 

2009, p. 15-16), sociedade pautada na cultura do espetáculo e da imagem. Diante dessa alienação, 

os meios midiáticos tendem a repercutir “representações desfavoráveis e danosas das minorias” 

(FILHO, 2004, p. 46), alterando cada vez mais as percepções sociais e as formas de manipulação, 

gerando diversos estereótipos, uma vez que os meios de comunicação de massa são fontes de 

propagação e legitimação desses rótulos. 

 Desse modo, é imposto uma sistematização no meio social que impede a flexibilidade de 

pensamento e comunicação entre as pessoas, gerando problemas sociais como a desigualdade, 

exploração, preconceitos de qualquer segmento, reprodução das relações de poder, dentre outros 

(FILHO, 2004).

 Como já mencionado, os estúdios Walt Disney exercem intensa influência sobre os indivídu-

os, principalmente sobre o público infantil, e se valem de ideias inocentes, como as pautas levan-

tadas pelas animações, para refletir uma cultura “americanizada” em escala global – visto que os 

Estados Unidos, historicamente, já demonstrou ser um país que visa a supremacia e a hegemonia 

cultural (AGUIAR, 2014), o que já manifesta características do Imperialismo Cultural que buscam 

aplicar. Isto é, há uma liderança cultural-ideológica de uma determinada cultura sobre as outras, 

fazendo com que a classe dominante mantenha seu monopólio intelectual (ALVES, 2010).  

 Na mesma pesquisa de campo realizada durante o desenvolvimento desta etapa do tra-

balho, aproximadamente 80% dos entrevistados confirmaram a afinidade pelo gênero animação, 

mesmo depois de adultos com seu desenvolvimento intelectual formado, sendo o gênero cinema-

tográfico mais indicado na pesquisa. 

 “Aladdin” (1992, Figura 13), um dos longas-metragens animados dos estúdios Disney, apre-

senta uma suposta narrativa árabe e orientalista comum e inocente. Entretanto, ao realizar uma 
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análise visual sobre o filme, é possível perceber que os protagonistas contêm traços mais ociden-

tais e alegres, enquanto os vilões da trama possuem fortes traços árabes e agressivos, compreen-

dendo significados através dos pequenos e sutis detalhes.

 Estes aspectos visuais das personagens antagonistas na história se alinham ao conceito de 

queer-coding, anteriormente discutido, de modo a aproximarem subconsciente as características 

visuais árabes com o conceito de vilania39. Além disso, o filme recebeu muitas críticas diretas do 

Comitê Antidiscriminação Árabe-Americano (ADC) e dos próprios árabes-americanos em relação 

a letra da música de abertura da animação e alguns trechos do longa (AGUIAR, 2014).  

 Os estereótipos, nas produções audiovisuais em geral, são criados durante o desenvolvi-

mento da narrativa, cujas mensagens são sutilmente transmitidas ao espectador através do seu 

subconsciente, podendo ser exposto aos preconceitos e/ou discriminações contra outras culturas.

 John Thompson (1998) apresenta quatro aspectos que explicam as consequências negati-

vas desse crescente impacto do papel dos produtos da mídia na formação intelectual e social do 

ser humano. No primeiro aspecto, o autor explica sobre a intrusão mediada de mensagens ideológi-

cas, como a presença de imagens estereotipadas recebidas pelos receptores de modo como o uso 

dessa mensagem seja incontrolável. O segundo aspecto refere-se à dupla dependência mediada, 

ou seja, quanto mais o indivíduo explora as formas simbólicas da mídia, mais se torna dependente 

dos sistemas e das instituições por elas fornecidas, fazendo com que perca o controle da situação. 

39 No início do século XXI, posteriormente ao filme “Aladdin” (1992), a identidade árabe se tornou um dos principais 
alvos da produção hollywoodiana, visto que a queda das torres gêmeas no 11 de setembro de 2001 acentuou os conflitos 
entre o ocidente e o oriente médio.

Figura 13: Cena do filme “Aladdin” (1992) dos estúdios Walt Disney.
(Fonte: MARINHO, 2019)
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 Com o efeito desorientador da sobrecarga simbólica o qual explica sobre a progressiva dis-

ponibilidade de conteúdo, o terceiro aspecto apresenta informações e opiniões que a mídia expõe, 

havendo a possibilidade de o público não conseguir lidar e organizar a seu favor, desorientando o 

indivíduo. Por fim, o quarto aspecto é sobre a “quase-interação” das pessoas em relação ao meio 

digital da mídia, isto é, não há necessidade de interações diretas com contato físico ou verbal, pois 

o meio digital possibilita que o público conquiste uma intimidade à distância e sem reciprocidade, 

como a relação entre um fã e seu ídolo (THOMPSON, 1998). 

 Embora as produções audiovisuais sejam utilizadas como instrumento de manipulação das 

massas, o espaço cinematográfico também pode servir como um meio de comunicação para le-

vantar discussões construtivas, como realizado em “Parasita” (2019, Figura 14), um filme sul-corea-

no que apresenta a realidade da diferença entre as classes sociais e como isso é facilmente influen-

ciado pelos grandes poderes coercitivos. Uma produção audiovisual que causou impacto mundial, 

sendo indicada para seis categorias do Oscar40 de 2020, vencendo quatro, uma delas considerada 

a mais nobre e importante do evento, a de Melhor Filme. O fato de “Parasita” (2019) ter vencido essa 

última categoria foi fundamental para que se tornasse um evento inédito na história da Academia e 

no próprio cinema, visto que nenhum outro filme que não fosse de língua inglesa conquistou essa 

estatueta em todos os anos de premiação do Oscar (RUIC, 2020).

 Durante o decorrer da narrativa, são apresentadas duas famílias coreanas de diferentes 

classes sociais que possuem apenas uma relação entre empregados e empregadores. Uma das fa-

mílias mora em uma casa inadequada e pequena (família Kim) onde inicialmente todos os familiares 

40 Oficialmente apresentado como The Academy Awards ou The Oscars, é um evento televisionado mundialmente que 
ocorre no Estados Unidos praticamente todos os anos, sendo uma das premiações cinematográficas mais importantes 
da cultura americana.

Figura 14: Filme sul-coreano “Parasita” (2019), apresentando os personagens 
principais da narrativa, a família Kim e a família Park.

(Fonte: SECCHES, 2019)
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se encontram desempregados, até um deles ser contratado pela família Park, cuja vida é tranquila 

por conta de sua agradável condição financeira, situação exatamente oposta. Nessa circunstância, 

os integrantes da família mais carente se agarram a mentiras para que todos consigam emprego no 

mesmo local, gerando importantes conflitos para a narrativa.

 A dinâmica do filme é peculiar, o que chama ainda mais a atenção do espectador. Ao mesmo 

tempo em que há traços de humor, coisas ruins acontecem ao decorrer da trama, acarretando em 

muitos problemas sociais, fato que o próprio diretor Bong Joon-ho (2019 apud MARTINS; DARÉ, 

2020) tenta explicar: “uma comédia sem palhaços, uma tragédia sem vilões”. Grande parte das pes-

soas entrevistadas na pesquisa de campo foram impactadas pelo conteúdo apresentado, e uma 

delas comentou: “Citando um filme recente, ‘Parasita’ foi um filme que me fez refletir e enxergar ain-

da melhor a desigualdade social na sociedade e o contraste de vida entre os possuidores do capital 

os não possuidores”.
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 O presente tópico explora conceitos próximos às áreas de atuação do design e do audiovi-

sual que implicam em mudanças sociais e possibilitam que o design exerça seu papel sociocultural 

de modo a amplificar a sua participação no processo de educação e conscientização da população 

acerca da problemática. Entende-se que não apenas a educação teórica e a conscientização são 

importantes, como também a educação emocional da população, para que esta seja sensibilizada 

diante dos assuntos e desigualdades sociais e potencialize seu interesse e disposição em revertê-

-las.

 Sendo assim, explora-se também a utilização do Design Emocional, de David Norman (2008) 

– para a geração de empatia, conscientização e educação do público-alvo – e a metodologia de Pie-

ter Desmet (2002 apud TONETTO; DA COSTA, 2011) sobre a Appraisal Theory.

 4.1 As Ligações Entre Conscientização, Design e Mudança Social

 Diante da pesquisa de campo informal e seu direcionamento ao filme “Parasita” (2019), ob-

serva-se que as obras audiovisuais explicitamente políticas que propõe a discussão de questões de 

desigualdade social são capazes de afetar a maneira como a sociedade se entende e enxerga suas 

contradições e problemáticas. O filme, ao apresentar o conflito entre a família pobre (os Kim) e a 

família rica (os Park), fez seus espectadores refletirem sobre a qualidade de vida das duas famílias e 

o modo como a família de classe superior enxerga e se relaciona com seus funcionários, entendidos 

por ela como classe média (principalmente os filhos dos Kim, que se apresentam como formados e 

professores). 

 Pode-se assim dizer que o filme ajuda os espectadores a entenderem o conceito de luta de 

classes (conflito histórico entre as classes dominantes e as classes dominadas) e de consciência 

de classe41 (consciência que os membros da classe dominada tem sobre sua posição de domina-

ção social), além do reconhecimento dos seus privilégios sociais ou de sua ausência.

 No tocante à conscientização, assume-se a necessidade de seu papel para a mudança da 

estruturação social mantida pelas classes dominantes. Paulo Freire (1979) afirma que as pessoas 

que se encontram em um estado não conscientizado submetem-se à alienação e vivem uma re-

alidade que não corresponde à vivida. O autor alega que as classes dominantes estruturam seus 

mitos de forma que os dominados tomam-nos como seus, assumindo e reproduzindo os gostos, 

desejos e ideais das classes dominadoras42. Desse modo, a opressão pelas classes superiores ocor-

re não só no plano econômico e político-social, mas também na interiorização da consciência do 

41 Reconhece-se a amplitude das discussões acerca do termo. Assim, optou-se por usá-lo como descrito no texto, 
baseando-se na compreensão do material apresentado por Edward Thompson (2001).

42 Cabe aqui retomar, mais uma vez, o filme “Parasita” (2019). Nele, o desejo da família pobre de se apossar dos privilé-
gios da família rica é melhor representado pela expressão da vontade e do sentimento de merecimento de ocupar a casa 
da família da classe mais alta.
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opressor, fazendo que as classes dominadas sofram em dois níveis: o da realidade e o da consciên-

cia (AGOSTINI, 2018).

 Portanto, a consciência é uma realização do indivíduo acerca de sua realidade e de sua per-

cepção social, de modo a ser considerada uma auto-inserção crítica do indivíduo na realidade que 

o coloca em um estado de denúncia e anúncio. Entende-se também que a conscientização só se 

consuma a partir da denúncia de estruturas injustas, o que faz com que a conscientização seja, em 

si, um ato de reflexão que faz com que o indivíduo perceba sua realidade de forma mais crítica e 

menos ingênua (FREIRE, 1979).

 O indivíduo conscientizado e capaz de refletir consegue, assim, enxergar as injustiças so-

ciais que recaem sobre ele e as circunstâncias históricas em que vive, tornando sua visão de mundo 

engajada e contextualizada. Com isso, consegue-se libertar de uma condição de mero espectador 

da realidade e inserir-se nela criticamente, assumindo compromisso e engajamento (AGOSTINI, 

2018).  

 Pode-se considerar a conscientização também como um processo da educação, tanto via 

pedagogia (educação de crianças e adolescentes), quanto via andragogia (educação de adultos). 

A educação se mostra libertadora, promovendo a conscientização e estimulando a participação do 

indivíduo nos processos culturais, sociais, políticos e econômicos (DE LORA apud FREIRE, 1979), 

conforme descrito abaixo:

“Emergindo, descruza os braços, renuncia a ser simples espectador e exige 
participação. Já não se satisfaz em assistir; quer participar; quer decidir” (FREI-
RE, 2007, p. 66). A educação, toda perpassada pelo processo de conscienti-
zação, liberta o homem e promove sua capacidade crítica, possibilitando a sua 
humanização como ser que cria, opta e decide (AGOSTINI, 2018, p. 200).

 Entende-se a educação como promotora da inserção do indivíduo em sua cultura, a qual 

deve ser educada e conhecida pelo indivíduo a fim de que tenha conhecimento de seus objetivos e 

seu poder de mudança (FREIRE, 1979). 

 Sendo assim, a educação faz-se necessária como ato de conhecimento de uma realidade 

denunciada, como ressaltado por Freire (1979), culminando em ações culturais. Para o autor, a par-

tir delas – ações tomadas pelos indivíduos educados e conscientizados que afirmam sua posição 

na construção da cultura – advém a mudança social, de modo que a denúncia e o posicionamento 

condicionem a criação de novas normas sociais, para que assim a mudança social sempre se con-

verta em mudança cultural, catalisada a partir da conscientização e da educação (FREIRE, 1979).

 Nessas circunstâncias, o audiovisual é entendido como uma potencial ação cultural capaz 

de acarretar em mudanças sociais e deve, portanto, servir a um papel de educador e conscientiza-

dor. Freire (1979) reconhece que a conscientização deve levar o indivíduo ao nível de consciência 
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transitivo-crítica, quando se torna capaz de se revisar e reinterpretar, sem preconceitos, seguro de 

sua argumentação e com facilidade para o diálogo, além de disposto a assumir compromissos e 

preocupar-se com os fenômenos sociais, aberto para a transformação e mudança. 

 Assim, deve-se reconhecer o papel do design – com seu conhecimento técnico projetual e 

sua variedade de aplicações – e do audiovisual, e as formas as quais estes são capazes de se es-

truturar na educação e na conscientização. Enxerga-se nestas duas áreas um grande potencial de 

ressignificar a cultura, a educação e a conscientização dos indivíduos receptores destes projetos e 

conteúdos. 

 Outro conceito a ser explorado é o de “informação”. Redig (2004) trata a informação (e o ato 

de informar) como intimamente ligada à cidadania, uma vez que as interações políticas e sociais 

são mediadas pelo modo o qual os governos e cidadãos trocam informações. O autor afirma que o 

designer assume responsabilidades sociais a partir, principalmente, do design da informação, visto 

que esta área específica é responsável por organizá-las e mediar a relação entre emissores e re-

ceptores. A informação deve ser focada no destinatário, possuir uma modulação formal ideal e ser 

transmitida em tempo e circunstâncias adequadas (REDIG, 2004).

 Entretanto, além do design da informação, o Design, em seu caráter amplo e plural de proje-

tista capaz de atuar em diversos âmbitos, envolve a prática e a investigação de dominação de suas 

múltiplas dimensões, fazendo com que o ensino e pesquisa sejam indissociáveis do universo de 

atuação do designer (COUTINHO, S., 2006). 

 A autora Coutinho (2006) reforça o papel do designer de comunicador e informador, reto-

mando sua capacidade de criar mensagens visuais, otimizando a recepção de seu significado:

O papel do designer, enquanto profissional da área de comunicação e infor-
mação, deveria ser convocado para a avaliação e a elaboração dos artefatos 
comunicacionais para educação. O design possui as ferramentas necessárias 
para construir uma mensagem visual, de maneira que a torne compreensível, 
tanto do ponto de vista gráfico quanto informacional, de forma a evitar ambi-
güidade e otimizar o processo de compreensão de significado (COUTINHO, S., 
2006, p. 59).

 Assim, a autora atribui ao designer um importante papel na evolução do mundo, tomando 

o processo de design como um ganho de novos significados e ampliação de seus horizontes, tor-

nando-se responsável por gerar novas soluções materiais ou imateriais com consciência cultural e 

compromisso com a sociedade (COUTINHO, S., 2006).

 Como visto até o momento, o papel do designer é essencial na formação de pilares do fun-

cionamento social, como a cultura, a linguagem e a educação/conscientização. Unindo o designer 

à capacidade das produções culturais audiovisuais de fazerem parte da cultura moldando-a e co-
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dificando sua linguagem de modo a combater os mitos de ideologia prejudiciais à maior parte da 

população, pode-se compreender a relevância da criação de projetos que firmem as áreas em prol 

de fins sociais e influencie a população de modo a conscientizá-la.

 Entende-se, por fim, que essa educação deve ultrapassar os limites teóricos e técnicos, vi-

sando ampliar as capacidades do design e do audiovisual de despertar respostas emocionais que 

criem vínculos afetivos e sensoriais no seu público.

 4.2 A Geração de Empatia Através do Design Emocional

 Frente às reações que o produto desperta no usuário, o Design Emocional surgiu na década 

de 1990 com o propósito de estudar as experiências emocionais e sentimentais através de estímu-

los e/ou a prevenção dos mesmos, aproximando projetos de caráter profissional à emoção (ROSA 

et al., 2018). Essas reações variam de pessoa para pessoa, como observa-se a seguir:

Claramente, pessoas diferentes respondem de maneira diferente a um deter-
minado produto. Experiência não é uma propriedade do produto, mas o re-
sultado da interação humano-produto e, portanto, depende de quais carac-
terísticas temporais e disposicionais o usuário traz para a interação (DESMET; 
HEKKERT, 2007 apud RIBEIRO; NOJIMA, 2013, p. 96).

 A experiência emocional, de acordo com Tonetto e Da Costa (2011 apud FONTE et al., 2017), 

faz parte de uma das dimensões da própria experiência. O principal foco do Design Emocional é 

explorar de forma clara e objetiva a interação entre o usuário e o produto/serviço oferecido (mes-

mo que digital), além de proporcionar uma visão detalhada sobre experiências de caráter subjetivo 

(FONTE et al., 2017).

 Conforme apontado por Donald Norman (2008), essa vertente do design consegue promo-

ver ou evitar emoções através de três níveis de processamento emocional, sendo:

 Nível visceral: primeiro impacto do usuário através de respostas biológicas ao analisar os 

aspectos físicos de um produto, podendo afetar o sistema motor e sensorial humano. Esse nível 

está ligado às relações automáticas de desejo e atração, reações normalmente provocadas por 

sons, cores, formas, características estéticas e sensoriais do produto, que podem ser tanto positi-

vas como negativas. No design, esse nível relaciona-se à forma e à aparência de um produto;

 Nível comportamental: diz respeito ao uso, à função e ao modo como o usuário compreende 

e opera o produto e qual seu comportamento diante do mesmo. No design, serve como vantagem 

para facilitar o uso do produto. Como o nível anterior, este também pode gerar reações positivas e 

negativas;

 Nível reflexivo: relação entre o aspecto simbólico e seu significado, envolvendo a parte de 
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pensamento e raciocínio do ser humano de modo a interpretar o produto. Esse nível é um dos mais 

importantes e marcantes para o usuário, visto que tudo depende de seu repertório histórico, cultu-

ral e social, abrangendo as particularidades do indivíduo, contando com um altíssimo caráter sub-

jetivo. Por isso, no campo do design, o nível reflexivo desperta no usuário lembranças, reflexão e 

satisfação.

 Em outras palavras, as características de aspecto emocional podem ser resumidas da se-

guinte forma: design visceral diz respeito à aparência de um produto; design comportamental de-

fine-se pelo prazer e a eficácia do uso; e o design reflexivo trata-se da satisfação pessoal do usuário, 

a relação de memória e afeto com o produto. Mesmo que os níveis estejam associados entre si, 

existem alguns fatores importantes que servem para distingui-los, como por exemplo o tempo, que 

pode ser variável entre eles. Nos níveis visceral e comportamental, as reações são resultantes do 

momento em que o usuário interage com o produto. Porém, no nível reflexivo, esse evento pode se 

estender por muito mais tempo (FONTE et al., 2017).

 Desta forma, no campo do design, esses três níveis de processamento não precisam fun-

cionar todos ao mesmo tempo no campo, podendo ser usados de modo estratégico para trabalhar 

e mapear os produtos de acordo com suas características específicas. De acordo com Norman 

(2008), um design realizado com excelência é aquele que atende a todos de forma completa e, ao 

atingir o nível reflexivo, é possível garantir apoio emocional mais elevado do produto, visto que exis-

te um caráter de identificação como resposta do usuário neste caso.

 Além disso, Norman (2004 apud TONETTO; DA COSTA, 2011) disserta sobre seus estudos 

concluídos conjuntamente a Andrew Ortony e William Revelle, todos professores do Departamento 

de Psicologia da Northwestern University (Estados Unidos), alegando o fato de os seres humanos 

serem muito mais complexos do que os outros animais em relação às respostas motoras aos estí-

mulos sensoriais. Isso ocorre por conta dos três níveis de processamento emocional, considerados 

também processamentos cerebrais, que mediam processos correlacionados às respostas motoras 

dos estímulos. 

 Sendo assim, cada nível possui uma funcionalidade no cotidiano das pessoas, um processo 

que funciona de acordo com a Figura 15.
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Figura 15:  Níveis de processamento da informação de um animal e de um ser humano.
(Fonte: Adaptado de TONETTO; DA COSTA, 2011, p. 135)

 O Design Emocional pode também ser entendido através do estudo da semiótica, uma ci-

ência que estuda as formas, tipos, os sistemas de signos e os efeitos de seus usos (SANTAELLA; 

NÖTH, 2017). Entende-se por signo um código que substitui algo para alguém, utilizado no contexto 

da comunicação, da interpretação e da formação de significado (PEIRCE apud SANTAELLA; NÖTH, 

2017). Ou seja, entende-se a semiótica como o estudo das linguagens. 

 A realização de uma análise através da semiótica é capaz de proporcionar a identificação de 

perspectivas cruciais das imagens e sua decodificação, sendo possível utilizar esse método tanto 

para avaliar quanto para propor apelo emocional aos usuários (RIBEIRO; NOJIMA, 2013).

 O mito43 enquanto processo que advém da semiótica também é explicado por Barthes 

(2009), como o resultado de um segundo processo de análise e significação que busca entender 

o conteúdo de uma mensagem para além de suas concepções iniciais, cuja função é fazer com-

preender e impor. O elaborado conceito de mito também muito se relaciona ao trabalho, visto que 

analisa as significações, a forma como surgem, como são compreendidas e como são impostas ao 

receptor, além de propor o estudo de mensagens e significações presentes nos típicos projetos 

audiovisuais da Indústria Cultural, de modo que suas sutis significações sejam compreendidas e 

impostas em benefício dos emissores do conteúdo.

 Outra abordagem acerca do Design Emocional é apresentada por Desmet (2002 apud TO-

NETTO; DA COSTA, 2011) e sua teoria sobre a relação cognitiva das emoções, denominada Appraisal 
Theory (Figura 16). Esse modelo de compreensão fundamenta-se na experiência emocional das 

pessoas com os produtos, e avalia a relevância desta interação que prioriza o bem-estar do usuário 

e desperta emoções prazerosas. A partir dessa avaliação, é possível que o designer consiga gerar 

43 Item 3.2.
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emoções específicas em seu público através do produto, mesmo que seu objetivo seja despertar 

ou evitar reações emocionais (TONETTO; DA COSTA, 2011).

 Pode-se concluir que o ponto fundamental para a relação entre o usuário e o produto e/

ou serviço acontecer é a criação de uma motivação para a compra, uma sensação de desejo, seja 

através de impulsos ou tempo indeterminado. No entanto, para que esse estímulo seja desenvol-

vido de maneira eticamente consciente, é essencial promover contornos e respostas empáticas, 

principalmente ao tratar-se de uma área da comunicação tão específica como o design, tendo o 

usuário como uma das bases para a realização de um projeto e do planejamento criativo (RIBEIRO; 

NOJIMA, 2013). 

 Em razão disso, Bonfim (2004 apud GUIMARÃES, 2007) evidencia a necessidade do estudo 

das ciências humanas durante a formação do profissional do design:

O resgate das ciências humanas na formação do designer é condição essen-
cial para que o futuro profissional compreenda que o objetivo final de seu tra-
balho não é o artefato ou a mercadoria, mas o bem-estar do ser humano e da 
sociedade (BOMFIM, 2004 apud GUIMARÃES, 2007, p. 13). 

 

 O apelo emocional da utilização da empatia busca compreender o ponto de vista e a si-

tuação do outro, respeitar sua posição, entender o valor da inclusão, além de relacionar-se com a 

consciência da alteridade, o entendimento de que nem todas as pessoas são iguais, possuem as 

Figura 16:  Modelo básico de compreensão sobre emoções em relação aos produtos.
(Fonte: TONETTO; DA COSTA, 2011, p. 138)
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mesmas oportunidades ou condições, sejam elas físicas, sociais ou intelectuais. A empatia, portan-

to, conta com o reconhecimento da existência, vivência e experiência do outro (GUIMARÃES, 2007). 

 Entende-se o papel do designer como projetista que materializa o campo das ideias, sendo 

responsável pelo seu trabalho e pela mensagem que propaga. Desta forma, é necessário valorizar 

os princípios éticos que discutem a moral do profissional, baseando-se no respeito, na justiça e na 

solidariedade; refletir racionalmente sobre as ações do ser humano, direcionando-se a um grupo 

social, na qualidade e no equilíbrio, para que o conteúdo do projeto retrate e gere o conceito de 

empatia – neste caso, em relação à desigualdade social e às percepções sociais das minorias mar-

ginalizadas, com o principal intuito de conscientizar o público.

 Diante do exposto, todo o conteúdo abordado até o momento foi fundamental para a con-

cepção e compreensão do seguinte capítulo. Conforme já visto, a participação do designer na cons-

trução do futuro e sua projeção planejada para ocasionar mudanças sociais são de suma importân-

cia para mudar a cultura e a sociedade positivamente. De acordo com Freire (2014 apud AGOSTINI, 

2018, p. 203), “Não há amanhã sem projeto, sem sonho, sem utopia, sem esperança, sem o trabalho 

de criação e desenvolvimento de possibilidades que viabilize a sua concretização”, de modo a reco-

nhecer a importância de se projetar e a relevância do design no campo discutido.

 Para a elaboração do próximo capítulo, utilizou-se de conceitos e teorias pesquisados para 

elucidar e inspirar o desenvolvimento de uma ação projetual que conseguisse utilizar o conheci-

mento apreendido para transformar a cultura diante do cenário de marginalização e opressão. As-

sim, a partir das ferramentas do Design Thinking, foi realizado o processo de ideação para gerar um 

projeto que refletisse uma mudança positiva diante do cenário apresentado no presente capítulo.
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 Diante do contexto teórico apresentado no primeiro capítulo deste projeto, iniciou-se a eta-

pa de aplicação do conteúdo estudado através da metodologia do Design Thinking, apresentando e 

explicando de forma visual toda a composição necessária deste trabalho, demonstrando a direção 

resultante desta oportunidade de estudo. O presente capítulo discorre sobre os elementos gráfi-

cos e ações projetuais propostos a partir de uma visão metodológica e mercadológica do próprio 

design, fundamentando-se através de pesquisas, teorias e técnicas desenvolvidas por autores já 

citados que apresentam a fundamentação de sua metodologia no Design Thinking. 

 Dentre esses autores, estão Vianna et al. (2012), como base teórica ou criativa; Kotler (2000), 

cujas ideias foram incorporadas ao projeto para discorrer sobre segmentação de público-alvo e 

divulgação da marca criada; Garrett (2002), auxiliando no processo metodológico de desenvolvi-

mento de interface juntamente ao Design Thinking; Wheeler (2008), com seus processos criativos 

sobre identidade visual de uma marca, dentre outros autores e pesquisadores relevantes para a 

fundamentação desta etapa diante da temática.

 Deve-se reforçar o fato de que este projeto foi pautado nos conceitos processuais, proje-

tuais e simbólicos do design, que embora seja frequentemente associado à simples composição 

visual de um produto, o design enquanto disciplina tem o intuito de promover o bem-estar ergo-

nômico das pessoas, buscando aplicar a conceituação no contexto social de maneira planejada e 

relevantemente definida, através de ações justificáveis e argumentadas. 

O designer enxerga como um problema tudo aquilo que prejudica ou impede a 
experiência (emocional, cognitiva, estética) e o bem-estar na vida das pessoas 
(considerando todos os aspectos da vida, como trabalho, lazer, relacionamen-
tos, cultura etc.). Isso faz com que sua principal tarefa seja identificar proble-
mas e gerar soluções (VIANNA et al., 2012, p. 13).

 Diante do embasamento teórico levantado no primeiro capítulo, o objeto em questão per-

mite a expansão através da linguagem visual e sonora, apresentando todas as peças imagéticas 

realizadas pelos autores durante o processo criativo, o qual inicia-se a partir da definição do pú-

blico-alvo e das personas, buscando criar uma composição harmônica e pautada no conceito do 

projeto. 

 Através do Design Thinking, apresenta-se a Ideação como a etapa abordada no presente 

capítulo, visto que “a fase de ideação geralmente se inicia com a equipe de projeto realizando brain-
stormings” (VIANNA et al., 2012, p. 100), sendo uma das técnicas mais utilizadas para a geração de 

estímulos criativos no decorrer do desenvolvimento das peças, para que as ideias estejam alinha-

das aos objetivos específicos do projeto. Com sua significativa quantidade de ideias, essa técnica 

conta com um grande potencial de auxílio aos projetistas que as unem, aumentando as chances de 

apresentar uma possível solução inovadora e funcional para o projeto. 
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 Deu-se continuidade ao projeto a partir do conceito de criação, criando painéis semânticos 

específicos para os tópicos mais relevantes levantados até o momento – outra técnica de caráter 

criativo utilizada e definida pelo Design Thinking para auxiliar a compreensão dos processos de in-

terpretação da memória – e desenvolvendo a identidade visual e sonora, definindo aspectos como 

o naming, tipografia, paleta de cores, logotipo, elementos gráficos e os sons presentes no projeto.

Por fim, a fase específica de definição das ações projetuais do trabalho, aplica o desenvolvimento 

da marca e os objetivos pontuados. Assim, a partir desta dinâmica processual, os autores realizaram 

todas as demandas e requisitos para uma proposta de desenvolvimento projetual eficaz, tornando 

possível e relevante orientar a divisão de tópicos deste capítulo nesta mesma ordem processual.



5. PÚBLICOS-ALVO E PERSONAS

 O público-alvo do presente trabalho compartilha o mesmo perfil da temática da ação projetual a ele 

apresentada e problematizada. Como anteriormente mencionado, foi Freeman (2010) que definiu o termo 

stakeholders, importante conceito para esta etapa do projeto, que apresenta como o público-alvo se manifes-

tou e se mostrou presente durante o processo criativo deste capítulo.

 Existem inúmeras formas de segmentar e estruturar esse público, como através da segmentação ge-

ográfica, demográfica, comportamental e psicográfica, diante das quais o grupo é definido atendendo a cri-

térios de idade, renda, região, personalidade, estilo de vida, nível de instrução, dentre outros (KOTLER, 2000). 

Assim, utilizou-se essa forma de segmentação, instigando e provocando mudanças no comportamento social 

desse público, despertando emoções de empatia e criando consciência ativa em meio a esse contexto social, 

com intuito de se aproximar ao que Manzini (2008) apresenta como uma rede de pessoas ativas em suas co-

munidades. 

 Ao decorrer do presente capítulo, aprofundou-se e definiu-se o público-alvo deste projeto através de 

pesquisas e ferramentas metodológicas utilizadas para que o resultado do projeto resultasse em uma comu-

nicação ainda mais assertiva e em um retorno positivo. 

 Durante o processo de produção, realizaram-se múltiplas entrevistas virtuais com indivíduos que com-

põem o público-alvo, a fim de complementar a pesquisa de campo informal mencionada no capítulo anterior, 

produzida através de questionário do Google Forms44. Nessas entrevistas constaram questões diretas e indire-

tas sobre a temática do projeto e sobre a vida dos entrevistados, para que suas expectativas fossem alcança-

das pelo projeto, dialogando em sua linguagem a partir de perguntas que exploraram sua rotina, estilo de vida, 

e perguntas mais formais sobre seu ambiente de trabalho –  uma técnica utilizada a partir da metodologia de 

Design Thinking (VIANNA et al., 2012) que demonstrou ser determinante para a definição das personas. 

 A definição do público aplicada ao processo de criação situa-se na etapa de Imersão da presente me-

todologia, adotando técnicas de Imersão Preliminar como a pesquisa exploratória45 e a pesquisa desk46, além 

de técnicas de Imersão em Profundidade, como a entrevista, realizada para “expandir o entendimento sobre 

comportamentos sociais, descobrir as exceções à regra, mapear casos extremos, suas origens e consequên-

cias” (VIANNA et al., 2012, p. 37). 

 As etapas de Análise e Síntese foram utilizadas como ferramenta para a criação de personas, ou seja, 

criação de personagens que identificam e sintetizam características polares que auxiliam no processo de de-

sign, oferecendo soluções a partir de diferentes perspectivas que abrangem o público de usuários (VIANNA et 

al., 2012).

44 Página 55, tópico 3.

45 Pesquisa de campo preliminar utilizada para uma melhor compreensão do público explorado ao longo do projeto.

46 Caracteriza-se pela busca em diversas fontes, utilizada para um melhor entendimento dos aspectos gerais das ca-
racterísticas geracionais do público.
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 Desta forma, foi possível dividir o público estudado em dois grupos: os “Emissores”, agru-

pados pela participação direta na criação das produções, envolvendo-se em todas as relações 

socioculturais do processo; e os “Receptores”, identificados como o público secundário análogos 

principalmente pela paixão e consumo de produções audiovisuais. O objetivo de uma situação ideal 

seria alcançar toda a massa suscetível a discussões e a encarar mudanças na área, de modo que 

pudesse estender sua influência para pessoas além de seus ciclos, tornando-se mais aptos e mais 

incentivados exercê-la. 

 5.1 Público-alvo Primário

 Nesta etapa do projeto, o público-alvo foi segmentado para que se planejasse uma estra-

tégia baseada nos seguintes critérios: demográfico, geográfico, psicográfico e comportamental, 

compreendendo seus objetivos e características, direcionando corretamente o caminho a ser se-

guir pelo trabalho (KOTLER, 2000). Para tanto, fez-se necessária, primeiramente, a análise do públi-

co-alvo primário – que se relaciona com a compreensão da necessidade da abrangência de novas 

gerações de produtores de conteúdos audiovisuais – para que se conscientizasse e passasse a 

combater, no cenário destas produções, a perpetuação de estereótipos, representações falíveis e 

intenções comerciais e hegemônicas que fortalecem a marginalização dos grupos minoritários.

 Desta forma, decidiu-se focar em jovens e jovens adultos entre 18 e 28 anos que moram 

em regiões urbanas do Brasil, graduandos ou recém-formados e atuantes nas áreas de produção 

audiovisual (estudantes, atores, animadores, pesquisadores, direção, fotografia, som, roteiro, dentre 

outros), incluindo pessoas de todos os gêneros e etnias, dando especial atenção às minorias para 

que se possa amplificar e afirmar suas vozes, cuidando para que os que não participam destes 

grupos desenvolvam consciência para lidar com as situações de representação que os cercam em 

seus trabalhos. Esse público pode ser definido como “Emissores”, e é a partir dele que se observa 

uma mudança mais direta na situação da representação presente nos produtos midiáticos, visto 

que estará inserido na produção de audiovisuais futuros.

 Quanto aos aspectos geográficos, seguiram-se os parâmetros mencionados: inseridos no 

Brasil, nas grandes regiões metropolitanas do estado de São Paulo. A partir das entrevistas realiza-

das, percebeu-se que os aspectos psicográficos deste grupo se assemelham por compartilhar um 

grande interesse em dedicar horas ao trabalho audiovisual e horas para assistir estes conteúdos 

(sejam eles nacionais ou internacionais), uma vez que tem-se como aspecto central de sua vida 

profissional e presente também em sua vida pessoal.

 Este público está, em sua maioria, atento às pautas sociais e disposto a trazer mudanças 

para o campo do audiovisual. Entretanto, reconhece-se a necessidade de alcançar também aqueles 

que, apesar de não resistirem às pautas, não se atentam muito a elas por não reconhecerem ou não 
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terem consciência de seus privilégios. Os emissores costumam consumir seus conteúdos tanto 

com amigos (não necessariamente profissionais do audiovisual) quanto individualmente, comparti-

lhando seus conhecimentos na área com colegas de trabalho e de profissão, também frequentando 

eventos próprios deste universo, como circuitos de filmes e festivais de audiovisual. 

 É válido destacar que uma parcela deste público não necessariamente possui formação 

acadêmica na área, mas pode ser considerada também como “Emissores” uma vez que atuam atra-

vés de canais em redes sociais de vídeo ou podcast, que dedicam sua produção para o comentário 

deste tipo de conteúdo. Esta categoria de público transita entre o público primário e secundário, 

compartilhando características de ambos, sendo tanto um consumidor ávido quanto um produtor 

de conteúdo metalinguístico a respeito do audiovisual. 

 Em outras palavras, devido à influência direta do audiovisual sobre este público que também, 

por sua vez, influencia o meio (como formadores de opinião, geradores de conversa ativos a partir 

de seus conteúdos em suas plataformas), considera-se que o público apresenta tanto característi-

cas receptoras quanto emissoras de conteúdo.

 5.2 Público-alvo Secundário

 Ao público secundário, associou-se o termo “Receptores”, referindo-se a um grupo, susce-

tível às influências das produções audiovisuais, de jovens e jovens adultos de 18 a 28 anos que mo-

ram no Brasil (similarmente ao público de emissores), especificamente nas regiões metropolitanas 

do estado de São Paulo. Os interesses deste público estão, direta ou indiretamente, ligados a pautas 

sociais, fazendo ou não parte dos grupos minoritários. No entanto, como o objetivo do projeto é 

conscientizar e despertar empatia através do design, jovens que não estão frequentemente pre-

sentes ou atentos ao contexto social no que diz respeito às pautas ativistas também fazem parte 

desse público.

 Em relação ao entretenimento, o público se interessa pela indústria cinematográfica, apre-

ciando obras audiovisuais diretamente em salas de cinema, em casa com os amigos, com a família, 

ou até mesmo sozinho, assistindo filmes, séries, vídeos em redes sociais como YouTube, Tik Tok, 

Instagram, dentre outros. Desta forma, vivendo em uma sociedade movida pela tecnologia, os Re-

ceptores consideram o espaço digital como um meio de influenciar e disseminar o conhecimento, 

seja através das redes sociais, de vídeos, músicas, podcasts, e também como uma maneira alterna-

tiva de visibilizar, democratizar a educação e criar um espaço para debates – consequentemente 

dando preferência a marcas que se posicionam sobre as pautas sociais e agem justa e respeitosa-

mente.

 Nesse contexto, é possível analisar os aspectos comportamentais dos jovens adultos. Ao se 

interessarem pela indústria do cinema, consomem muito conteúdo audiovisual, reunindo-se com os 
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amigos para levantar discussões a respeito dos filmes que assistem e participando de fóruns e co-

munidades nos quais abordam essas mesmas discussões, ou seja, vivem de modo que o consumo 

de audiovisual é colaborativo. 

 Além disso, este público transita pelo espaço digital com facilidade, contando com a presen-

ça marcante de plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime, Disney+, muitas vezes con-

sumindo conteúdos audiovisuais em longas sessões de “maratonas” (nas quais assiste a diversos 

filmes ou episódios de uma mesma série em sequencialmente, sem interrupção), mas sempre inte-

ragindo em suas redes sociais, materializando os conceitos de transmídia, crossmídia e multimídia. 

Além disso, costuma realizar suas compras em grupo ou na companhia de amigos e, em sua grande 

maioria, pesquisando prévias antes de entrar nas lojas (digitais ou não), contando com opiniões for-

madas sobre o produto ou serviço em questão, buscando discutir e avaliar a qualidade do que foi 

consumido.

 5.3 Personas

 O desenvolvimento de personas é um exercício que consiste na criação de personagens fic-

tícios que representam as motivações, desejos e necessidades do público e dos futuros usuários, 

convergindo características opostas (como aspectos demográficos ou comportamentais) em per-

sonificações de arquétipos que agregam características extremas de possíveis usuários (VIANNA 

et al., 2012). O uso das personas fez-se positivo para inspirar e guiar as decisões ao longo do projeto, 

levando as mais diversas características à mente para tornar o projeto mais próximo e condizente 

com suas referências e motivações. “Elas auxiliam no processo de design porque direcionam as 

soluções para o sentido dos usuários, orientando o olhar sob as informações e, assim, apoiando as 

tomadas de decisões” (VIANNA et al., 2012, p. 80). 

 As personas sintetizam os arquétipos mencionados, criando-se histórias, necessidades e 

características que as definiram e, por fim, as nomearam. Assim, os usuários fictícios foram úteis 

em todas as etapas do projeto, especialmente para a geração de ideias e suas validações, uma vez 

que se inspiraram em usuários reais semelhantes às personas, que sintetizaram os públicos-alvo 

para sua validação. Assim, as personas das Figuras 17, 18 e 19 referem-se ao público-alvo primário, 

enquanto as personas das Figuras 20, 21 e 22, representam o público-alvo secundário. 
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Figura 17: Definição de Persona (1).
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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Figura 18: Definição de Persona (2).
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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Figura 19: Definição de Persona (3).
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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Figura 20: Definição de Persona (4).
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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Figura 21: Definição de Persona (5).
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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Figura 22: Definição de Persona (6).
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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6. CONCEITO DE CRIAÇÃO

 Visando a definição e concretização do projeto, foi necessário partir para a etapa da propos-

ta conceitual para que fossem possíveis o seu desenvolvimento e a criação de sua identidade visual. 

Uma abordagem projetual muito utilizada pelos designers contemporâneos é a da exploração de 

possibilidades reflexivas e dialéticas, para o desenvolvimento de um conceito o qual aborde ques-

tões que podem ou não pertencer especificamente ao campo do design, aproximando-se de um 

processo artístico, criando um paralelo entre arte e design (FRANZATO, 2011). 

 O Design Conceitual, de acordo com Norman (2004 apud FRANZATO, 2011), vale-se de emo-

ções, estímulos, reflexões que podem instigar o usuário, proporcionando ao designer um momento 

de liberdade para se expressar, atribuindo sentido através do conceito e vinculando-o ao seu proje-

to. Entende-se, então, o conceito de criação como um guia temático e conceitual que acompanha a 

criação das diferentes etapas do projeto e norteia sua estruturação e desenvolvimento. 

 Para complementar esse conceito, pode-se utilizar de outras formas de linguagem para 

complementar esse conceito, como a linguagem retórica – que diz respeito a um conjunto de téc-

nicas empíricas que seduzem o usuário como forma de afetar suas emoções e sentimentos –, atra-

vés da qual o designer atribui semântica, influenciando emoções, comportamentos e atitudes. Para 

o desenvolvimento do conceito de criação, definiu-se a metáfora como instrumento de conexão.

 A metáfora é uma forma de transferir uma palavra ou expressão para a esfera semântica não 

contendo o mesmo significado, cujo caráter é subjetivo e momentâneo, podendo ainda ser consi-

derada uma espécie de comparação implícita na qual o princípio comparativo não está presente na 

sentença. Além da utilização da metáfora, incluiu-se a semiótica no desenvolvimento do conceito 

de criação, o qual está presente na identidade visual do projeto através da semântica e da indicação 

de signos. 

 O desenvolvimento teórico do primeiro capítulo, que demonstrou o modo como a socieda-

de funciona e reage perante a imagem – isto é, uma sociedade pautada no espetáculo –, enfatizou 

a importância de produções audiovisuais durante a formação intelectual e social de um indivíduo. 

Com base nesse conteúdo, diante da etapa de Ideação do processo de Design Thinking (VIANNA 

et al., 2012), fase específica para a geração de novas ideias para o projeto, utilizou-se da ferramenta 

criativa do brainstorming durante dias como forma de “nuvem de ideias”.

 A partir dessa ferramenta, criou-se um documento digital compartilhado pelos dois autores, 

definindo o processo por uma lista de tópicos associados direta ou indiretamente ao tema aborda-

do até o presente momento. Como exemplo do conteúdo, ressalta-se a ampliação das vozes das 

minorias perante à sociedade e a reafirmação dessas culturas, apresentando e evidenciando os 

pontos de vista através de uma lente a qual fosse possível provocar empatia pelo próximo. 

 Fez-se uma separação de categorias de possíveis metáforas, como “inserir e abrir cami-



105

nhos”, “enxergar os pontos de vista”, “sentir”, “união”, “ampliar”, “sonho e fantasia”. Essas categorias 

serviram como forma de organizar o projeto através de seu objetivo, para que se esclarecesse atra-

vés deste conceito o propósito da marca a ser desenvolvida.

 A partir desses processos, identificou-se a necessidade de agir em duas frentes: uma que 

garanta a visibilidade de produções audiovisuais que contestem as percepções sociais negativas 

que atualmente perpetuam sobre a área; e outra que amplifique as vozes dos grupos marginaliza-

dos, inserindo-os culturalmente e garantindo que eles participem na estruturação da linguagem 

audiovisual. 

 Assim, considerando essas duas frentes e a importância da imagem na temática do proje-

to, refletiu-se sobre a riqueza de significados contidos na figura de um espelho, visto que engloba 

semanticamente os principais temas para o projeto, unindo as ideias de enxergar e de impactar os 

sentidos, enquanto carrega uma simbologia que remete a dimensões fantasiosas (“o que há através 

do espelho”), misturando o real com o fantasioso47. No entanto, escolheu-se não apenas à figura 

do espelho, mas à casa de espelhos48 como um todo, por ser formada por múltiplos espelhos que 

abrem caminhos para a representação de diversas temáticas abordadas neste trabalho.

 A casa de espelho, comumente encontrada em ambientes de entretenimento como par-

ques temáticos (parques de diversão) e até mesmo em exposições de arte, apresenta-se então 

como uma metáfora para o impacto das produções audiovisuais na cultura e na sociedade. O es-

pelho, por si só, representa o reflexo da sociedade exibido para ela mesma, da mesma maneira que 

47 Relaciona-se com o que foi discutido sobre Sociedade do Espetáculo (Item 2.2.1 ).

48 O termo “casa de espelhos” refere-se aqui a uma sala ou um quarto composto por diversos espelhos, remetendo a 
uma experiência semelhante à de um labirinto ou de uma sala infinita, podendo ser referenciada também como uma “sala 
de espelhos”. Adotou-se o termo “casa” ao invés de “sala” por remeter a uma ideia mais diretamente ligada a um espaço 
ou ambiente maior.

Figura 23: Imagem na qual apresenta uma sala de espelhos.
(Fonte: PS DO VIDRO, 2017)
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ocorre com os produtos audiovisuais, além da ambiguidade entre imagem real e virtual, semelhan-

temente à confusão entre o real e o fantasioso. A dimensão através do espelho representa uma 

dimensão etérea49, onde se misturam fantasia e realidade, onde há a possibilidade de se enxergar o 

sonho (assim como o pesadelo) e o surreal, ainda que estejam amarrados como reflexo do real. 

 A presença de inúmeros espelhos na metáfora escolhida faz-se fundamental para agregar 

ainda mais às temáticas essenciais do projeto. Um espelho pode apresentar tanto reflexões fiéis 

à realidade quanto diferentes tipos de projeções e distorções, e todas costumam se encontrar na 

casa de espelhos, que por sua vez é usada para impactar os sentidos e as convicções do indivíduo 

que nela adentra, assim como os produtos audiovisuais. Já a multiplicidade de reflexos remete ao 

impacto da inserção de uma ideia ou um mito e como isso pode ecoar em um contexto maior, e à 

diversidade de pontos de vista presentes na sociedade, que precisam ser vistos e incluídos na for-

mação intelectual de um todo. 

 A partir da definição do conceito de criação como sendo a casa de espelhos, buscou-se sua 

presença (e de espelhos, no geral) em projetos já existentes. As figuras do espelho e do ambiente 

da casa/sala de espelhos já são estabelecidas em diversos campos da cultura popular, mais noto-

riamente em filmes e trabalhos audiovisuais já existentes, com diversas significações50 que já per-

meiam os imaginários coletivos. No campo das artes visuais, diversos movimentos abarcam aspec-

tos inseridos neste trabalho, destacando-se o movimento do Surrealismo, que possui forte relação 

com o sonho e os limiares entre realidade e fantasia, além de possuir diversas representações de 

espelhos, destacando-se as obras de Yayoi Kusama (Figura 25) e seus “quartos infinitos”.

49 A palavra “etérea” remete ao impalpável, volúvel, imaterial e intangível, muitas vezes sendo relacionada a planos ce-
lestiais ou espirituais.

50 Como no filme “Alice no País das Maravilhas” (1951) e no filme “Nós” (2019, Figura 24). O segundo apresenta um dra-
ma fictício que debate, através do terror, temas políticos e sociais, servindo também como referência para o trabalho por 
ter uma casa de espelhos como catalisadora dos acontecimentos de sua trama.

Figura 24: Cena do filme “Nós” (2019) de Jordan Peele.
(Fonte: Screenshot realizado pelos autores, 2020)
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 Diante de tais referências, fez-se pertinente o desenvolvimento de campos semânticos vi-

suais que as circundam, criando uma identidade visual pertinente ao trabalho, desenvolvendo ações 

projetuais que representam o conceito escolhido. Deste modo, utilizou-se da criação de painéis se-

mânticos relacionados ao público e ao conceito do projeto, como um processo criativo que orien-

tou e auxiliou as etapas de criação a seguir.

7. PAINÉIS SEMÂNTICOS

 Após a análise do públicos-alvo e da definição do conceito de criação do projeto, fez-se 

necessário explorar a etapa da criação de painéis semânticos, também chamados de moodboards, 

como base referencial de todo o desenvolvimento da identidade visual. De acordo com Baxter 

(2000 apud CARLESSO; CHEIRAM, 2019), a aplicação da prática de painel semântico faz parte do 

processo criativo do design como uma metodologia projetual, auxiliando no desenvolvimento de 

novos produtos e servindo como forma de inspiração para os passos seguintes. 

 As imagens auxiliam, segundo Vianna et al. (2012, p. 45), “(...) na compreensão dos processos 

de interpretação da memória, significados e crenças das pessoas que compõem o seu proces-

so cognitivo”, servindo como um instrumento que ajudam o designer a compreender o significado 

simbólico de cada tópico do projeto com elementos estéticos, apresentando origens de pensa-

mentos. 

 Para que o desenvolvimento do processo criativo visual seja funcional e mais assertivo, Bax-

ter (2000 apud CARLESSO; CHEIRAM, 2019) sugere que hajam três exigências de painéis em um 

Figura 25: Sala da exposição “Infinity Mirrored Room”, de Yayoi Kusama. 
(Fonte: AGOINSIDER, 2019)
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projeto: um painel que apresente o público-alvo o qual as ações devem dispor; outro, apresentando 

a mensagem que se pretende transmitir com o projeto, ou seja, seu conceito e seus detalhes esté-

ticos; e por fim um painel semântico sobre a mensagem, o objetivo do projeto, como ele toma forma 

e se faz coerente, visando materializar os conceitos propostos até o presente momento.

 Nesta etapa, foram realizados diversos tipos de painéis semânticos, sendo que cada um 

conteve um tema relacionado ao que foi desenvolvimento neste projeto. Ao analisar todos os moo-

dboards, definiu-se quais apresentaram maior relevância para o projeto, sendo estes:

 Painéis sobre o estilo de vida do público, apresentando seu gosto musical, seus espaços de 

debates, quais plataformas digitais mais utiliza, cujas informações basearam-se nas pesquisas de 

campo e entrevistas realizadas anteriormente;

 Painel sobre o conceito de criação, que tornou visível e facilitou o entendimento de seu ver-

dadeiro significado; 

 Painel sobre os projetos referenciais, para os quais os autores buscaram se referenciar para 

dar continuidade e desenvolver as ações da marca; 

 Painel sobre o campo fantasioso do universo audiovisual, o modo como é representada a 

ideia do sonho; 

 Painel sobre as identidades visuais referenciais, elementos visuais como texturas, cores, for-

mas equivalentes ao conceito do projeto.

 O primeiro painel semântico (Figura 26) buscou representar as atividades e ambientes pro-

fissionais e de aprendizado com os quais o público primário está familiarizado, explorando ambien-

tes e mídias tidos como referência e os espaços nos quais sente-se confortável para exercer e 

compartilhar sua profissão.

 O segundo painel semântico (Figura 27) foi criado a partir da temática do estilo de vida do 

público-alvo secundário, buscando representar suas referências visuais de seus hobbies, ativida-

des e da linguagem visual das mídias consumidas no dia-a-dia, como séries, filmes, músicas e víde-

os em redes sociais.

 O terceiro painel semântico (Figura 28) envolveu a visualidade do conceito de criação, ou 

seja, da casa de espelhos. Buscou-se, então, selecionar imagens que refletem como este conceito 

se apresenta na vida real, em sua materialidade e em suas representações já existentes que per-

meiam o mundo do audiovisual e da arte, cercado por diversos significados e pela esfera simbólica. 

 O quarto painel semântico (Figura 29) capturou imagens de projetos que serviram como re-

ferência para o trabalho, envolvendo o uso do design e do audiovisual para gerar empatia e consci-

ência, passando de maneira efetiva e didática a mensagem política e transmitindo o que se entende 

pelo combate à “fala mítica” discutida. Este painel também diz respeito aos projetos que promove-

ram a imersão, o envolvimento emocional e a educação através do design e do audiovisual.
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Figura 26: Painel semântico sobre a rotina de trabalho do público-alvo primário.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)

Figura 27: Painel semântico sobre o estilo de vida do público-alvo secundário. 
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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Figura 28: Painel semântico sobre o conceito de criação. 
(Fonte: Produção autoral, 2020)

Figura 29: Painel semântico sobre os projetos referências. 
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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 O quinto painel semântico (Figura 30) compreendeu o campo semântico da fantasia, pro-

curando representações estilísticas e artísticas de conceitos o sonho, a ficção, a distopia e o sur-

real. Sua principal temática envolveu a ambiguidade entre a realidade e o fantasioso através do 

sonho e do intangível. Neste painel, utilizou-se da influência dos movimentos estilísticos Vaporwave 

e Cyberpunk, cujas propostas visuais e narrativas debatem artisticamente questões políticas, pro-

pondo um imaginário absurdista que remete à nostalgia exacerbada e ao futuro distópico hiperca-

pitalista, de modo a sugerir cenários que entrelaçam estruturas sociais reais e narrativas surreais e 

fantasiosas.

 Por fim, o sexto painel semântico (Figura 31) discorreu sobre formas, texturas, cores, ele-

mentos tipográficos, estilísticos e visuais adequados para a criação da identidade visual do projeto. 

Representaram-se visualmente elementos e linguagens dos projetos relacionados à temática, além 

do se esperava atribuir semanticamente ao trabalho final e suas possibilidades.

 Desta forma, os painéis semânticos se apresentaram como um tipo de recurso didático apli-

cado ao projeto possibilitando o planejamento, a criação e o desenvolvimento de potencialidades, 

expondo, discutindo e refletindo ideias, de modo a auxiliar no desenvolvimento prático da identida-

de visual, interferindo minimamente no visual de sua criação para que as formas e elementos gráfi-

cos se destacassem visando a autenticidade da criação.

Figura 30: Painel semântico sobre o campo da fantasia no audiovisual.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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Figura 31: Painel semântico sobre identidades visuais referenciais.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)

8. IDENTIDADE VISUAL E SONORA

 Após a definição do público-alvo, do conceito de criação e o desenvolvimento dos painéis 

semânticos, partiu-se para a criação da identidade visual e sonora, etapa de suma importância que 

envolveu o contato do público com as ações projetuais, de modo que a criação de uma marca foi 

essencial para a formação da identidade do projeto.

 Enquanto a marca dialoga de forma virtual e intangível com a mente e o coração do público, 

sua identidade é tangível e apela para os sentidos, sendo a expressão visual e verbal (e também 

sonora) de uma marca, de modo a fornecer apoio para que se sustente como marca enquanto sin-

tetiza e visualiza suas ideias (WHEELER, 2008). 

 Procurou-se, portanto, uma identidade que fosse memorável, autêntica, significativa, dife-

renciada, flexível e que agregasse valor. Segundo Wheeler (2008), o design é um componente fun-

damental na construção desta identidade, uma vez que:

O design é um processo interativo que procura integrar o significado com a 
forma. Os melhores designers trabalham com a intersecção de imaginação 
estratégica, intuição, excelência de design e experiência. Reduzir uma ideia 
complexa à sua essência visual requer perícia, foco, paciência e uma disciplina 
infindável (WHEELER, 2008, p. 114).
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 Na construção da identidade, o papel do design está na criação visual que integra as signifi-

cações desejadas e necessárias para o projeto. Deve-se atentar à importância da significação nas 

falas visual e audiovisual na criação da identidade para as ações projetuais.

 Com base nas indagações da pesquisa referencial, as ações projetuais visaram explorar 

principalmente à amplificação das vozes dos grupos marginalizados, criar e evidenciar obras que 

combatam as falas míticas que afetam negativamente as percepções sociais. Desta forma, a cria-

ção da marca foi realizada seguindo as definições de “público” e “conceito de criação” já abordadas, 

baseando-se nos painéis semânticos que exploraram e possibilitaram uma melhor visualidade dos 

aspectos norteadores do projeto, que guiaram a criação de sua identidade.

 Foram definidas para a criação da identidade as etapas de naming (criação de um nome 

para a marca), escolha de tipografia e de paleta de cores, criação de logotipo e iconografia e uma 

pesquisa de elementos sonoros referenciais. O trabalho de criação situa-se em muitos aspectos 

semelhantes à fase de Ideação do Design Thinking (VIANNA et al., 2010), integrando ferramentas 

como o brainstorming e a nuvem de ideias para o desenvolvimento de suas etapas.

 8.1 Naming

 O processo de definição e desenvolvimento de naming se iniciou após as análises de todo 

conteúdo produzido até o presente momento, tomando como base principalmente o conceito de 

criação e os painéis semânticos, com ênfase no painel de identidade visual referencial (Figura 31). 

De acordo com Wheeler (2008), é possível definir um nome eficaz para a marca ao escolher uma 

palavra que não seja cansativa de pronunciar, mas seja facilmente reconhecível e memorável, visto 

que esse nome representará a empresa em uma única palavra, transmitida no meio digital, em pro-

dutos, cartões de visitas, apresentações e rodas de conversas entre indivíduos que podem fazer 

parte do público-alvo, servindo como um instrumento de conexão e aproximação de seu público. 

 No entanto, o processo de naming de uma marca é uma atividade complexa, na qual é ne-

cessário se atentar a alguns pontos cruciais como sonoridade, valores, impacto, legalidade, elemen-

tos que o tornem a marca única, diferenciada e memorável.  

 A marca representa uma percepção íntima do usuário sobre o produto. Mesmo que intan-

gível, é na marca que as pessoas analisam seu valor simbólico e posicionamentos e, ao nomeá-la, 

origina-se uma forma de comunicar e transmitir sentimentos para o seu público através da palavra, 

criando percepções e associações (NEUMEIER, 2008 apud REFATTI et al., 2014).

 Essa nomeação, segundo Kotler (2000), serve como meio de se diferenciar perante a con-

corrência, criando um símbolo e elementos que serão associados aos produtos ou serviços da mar-

ca. Desta forma, a partir dos mesmos conceitos propostos por Neumeier (2008 apud REFATTI et al., 

2014), Kotler (2000) sintetiza sete critérios de definição para um nome eficaz, sendo eles:
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 Distinguibilidade: capacidade de distinguir a marca; 

 Brevidade: nome curto para ser facilmente lembrado; 

 Conveniência: ajuste do nome em relação à proposta comercial da marca; 

 Grafia e pronúncia fáceis: facilidade de escrita e pronúncia; 

 Agradabilidade: nome agradável ao público-alvo; 

 Extensibilidade: possibilidade de adequação às diferentes finalidades criativas;

 Possibilidade de proteção: aspectos legais do uso e registro do nome. 

 Esses aspectos também são apontados por Wheeler (2008), que apresenta da mesma ma-

neira os sete critérios essenciais ao desenvolvimento de naming, e ressalta que esse processo de 

criação deve reforçar a ideia do que a marca denota, trazendo significado e apoio visual ao seu con-

ceito. Assim, a autora evidencia que existem diferentes maneiras de definir um tipo de nome, sendo 

descritivos, fabricados, metáforas, acrônimos ou palavras mágicas. Para o presente projeto, os au-

tores optaram por seguir um caminho metafórico, como o próprio conceito de criação do projeto, 

visando criar uma narrativa emocional relacionada à casa de espelhos e o que ela representa, para 

que sentimentos sejam despertados no usuário através de seu contato com a marca.

 Após as análises teóricas, realizou-se outro brainstorming para a identificação das palavras-

-chave do trabalho com a pretensão de encontrar uma palavra que conseguisse transmitir a ideia 

do projeto, resultando em “FOCCOS”, um nome que corresponde a um conjunto de significados 

como o conceito de “foco”, explicado pelo campo acadêmico da Física que estuda e explora os es-

pelhos, representado pelo símbolo (F), referindo-se especificamente ao ponto no qual os raios de 

luz paralelos se convergem após serem refletidos por um espelho curvo (Figura 32). 

Figura 32: Demonstração de um espelho esférico e seus elementos 
da visão da disciplina de Física. 
(Fonte: BRASIL ESCOLA, 2020)
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 O nome também retrata a mecânica de uma câmera profissional que foca os objetos enqua-

drados na tela, com o intuito de apresentar através dessa imagem a essência da temática, além de 

se relacionar ao propósito do trabalho de enquadrar, enfocar e amplificar a voz dos grupos margi-

nalizados nas produções audiovisuais ao decorrer da história. 

 Um recurso útil que auxilia o processo de memorização do nome da marca é, segundo Shin 

(2009), mudar a grafia da palavra tornando-a mais próxima do conceito de exclusividade. Nesse 

caso, a letra “C” foi repetida na palavra “foco”, visto que duplicar vogais ou consoantes faz com que 

o usuário se lembre com muito mais facilidade a própria palavra (SHIN, 2009 apud REFATTI et al., 

2014). 

 A repetição da letra “C” também foi pensada como forma de representar a duplicidade que o 

espelho promove com o reflexo da imagem, aproximando ainda mais o nome da marca do conceito 

de criação da casa de espelhos. O processo de criação foi arrematado com o auxílio complementar 

da letra “S” ao final, enfatizando a multiplicidade dos grupos marginalizados. 

 8.2 Tipografia

 Para a definição da tipografia do projeto, contou-se com duas opções para que a dinâmica 

da identidade visual pudesse ser cada vez mais explorada, visto que “a tipografia é parte essencial 

em um programa de identidade eficaz” (WHEELER, 2008, p. 122). Assim, uma tipografia foi utilizada 

apenas para a execução do logotipo, sendo levemente alterada de acordo com as necessidades 

previstas, e outra para a elaboração de textos, buscando respeitar os conceitos de legibilidade e 

leiturabilidade, evitando dificuldades ou conflitos durante a ação de leitura, uma vez que essa tipo-

grafia se apresentaria na identidade visual com peso e tamanho reduzidos em relação à fonte do 

logotipo. 

 A tipografia definida para a elaboração do logotipo foi desenvolvida pelo designer Ryan Mar-

tinson51, que nomeou a fonte como “Eveleth” (Figura 33). Sua dinâmica em relação ao desenvolvi-

mento dos textos deu-se por apenas ser possível utilizá-la em caixa alta, o que auxiliou no processo 

de criação do logotipo, além de seu único peso tipográfico ser definido pelo Clean Regular. Seus 

traços são pautados em uma tipografia geométrica, enquanto seus vértices são moderadamente 

arredondados e curvos, sem qualquer uso de serifas, tornando-a ainda mais atrativa e condizente 

com a proposta visual do projeto, além de contar com certa personalidade. No mais, sua dinâmica 

tipográfica faz diferentes estudos de detalhamento, como números, sinais gráficos e de acentua-

ções.

51 Designer da tipografia Eveleth. Disponível em: <https://www.yellowdesignstudio.com>. Acesso em maio de 2020.
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Figura 33: Tipografia Eveleth. 
(Fonte: Designer Ryan Martinson)

 A tipografia utilizada para o desenvolvimento de textos mais extensos durante a construção 

da identidade do projeto foi definida pela fonte “Telegraf” (Figura 34), desenvolvida pelo designer 

Nick Losacco52, que criou três diferentes pesos para seu desenvolvimento textual, sendo o Ultra-
Light, o Regular e o UltraBold. No entanto, devido à falta de legibilidade e leiturabilidade de seu peso 

mais fino, UltraLight, este não foi utilizado para a realização do projeto. 

 Diante da análise visual dessa tipografia, observou-se que ela apresenta personalidade em 

determinadas letras em caixa baixa, como o “A”, “F” e o “Y” por exemplo, cujas características espe-

cíficas são mais visíveis, além de se assemelharem à Eveleth por não contarem com uma família 

tipográfica de serifas. Utilizou-se essa mesma fonte para a dinâmica de títulos, transitando entre 

caixa alta e caixa baixa de acordo com a situação.

52 Designer de tipografia. Disponível em: <https://www.behance.net/gallery/84152793/Telegraf-Free-Font>. Acesso em 
maio de 2020.

Figura 34: Tipografia Telegraf em seus diferentes pesos. 
(Fonte: Designer Nick Losacco)
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 8.3 Paleta de Cores

 A fim de manter-se que todas as dimensões do projeto se mantivessem visualmente coe-

sas, fez-se fundamental a definição de uma paleta de cores que fosse aplicada na sua identidade e 

desfrutada ao longo das ações. De acordo com Lupton, Phillips e Borges (2008, p. 78), “os designers 

sobrepõem cores para criar atmosferas e qualidades específicas, usando uma cor para minimizar 

ou intensificar a outra”.

 Escolheu-se então uma paleta de cores cuja atmosfera remeteu às qualidades desejadas 

e atreladas ao conceito de criação da casa de espelhos, conseguindo intermediar dimensões re-

ais e fantasiosas, harmonizando e trazendo contraste ao projeto de acordo com as necessidades 

casuais. As cores foram determinadas a partir dos painéis semânticos desenvolvidos, em especial 

o moodboard que apresenta a fantasia no campo do audiovisual (Figura 30), e o de identidades vi-

suais referenciais (Figura 31), para que se trouxessem referências que já fazem parte do imaginário 

simbólico do público, se aproximando de representações já existentes que transmitem ideias se-

melhantes à combinação de dimensões reais e fantasiosas explanada no trabalho.

 Por conseguinte, escolheu-se o círculo cromático RGB para embasar a escolha das cores, 

uma vez que este relaciona-se principalmente com mundo virtual e com o universo de cores nele 

presente. A partir dessa escolha, optou-se pelas cores magenta, azul, e ciano como um movimento 

análogo que, junto aos seus tons intermediários, criam atmosferas harmoniosas muito associadas 

ao ambiente virtual53, geralmente descritas como cores frias. Para situações de contraste, esco-

lheu-se a cor amarelo, complementar direta do azul e em movimento de tríade com o magenta e o 

ciano, além do uso do preto puro.

53 Fato percebido através das diferentes possibilidades de combinação de cor presentes nas manifestações artísticas 
do Cyberpunk e Vaporwave, encontrados no painel semântico da Figura 29 sobre o campo da fantasia no audiovisual.

Figura 35: Cores posicionadas de acordo com o Círculo Cromático.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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 Desta forma, escolheu-se a seguinte paleta com as tonalidades apresentadas na Figura 36. 

Apesar da paleta ter sido baseada no círculo cromático RGB, fez-se necessária a adaptação ao 

universo de cores CMYK, condizente com a utilização da paleta em materiais gráficos impressos 

eventualmente necessários para o projeto. Reconheceu-se que, devido a vibracidade e saturação 

elevadas das cores escolhidas para a paleta, sua tradução para o universo CMYK difere de sua con-

cepção original. No entanto, a paleta foi adaptada e mantém os mesmos conceitos definidos e ide-

alizados para o projeto.

Figura 36: Paleta de Cores do círculo cromático RGB. 
(Fonte: Produção Autoral, 2020)

Figura 37: Paleta de Cores do círculo cromático CMYK. 
(Fonte: Produção Autoral, 2020)

Figura 38: Paleta de Cores do Teste de Contraste dos Tons de Cinza CMYK.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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 Além disso, atentou-se para que a paleta respeitasse uma escolha de cores que pudessem 

ser vistas e contrastadas por pessoas de diferentes condições visuais, passando nos testes de 

adaptação visual para condições como daltonismo54 (Figuras 39, 40 e 41).

54 Os testes de daltonismo foram realizados pela plataforma Coblis, simulando oito tipos de deficiência visual dife-
rentes (COBLINDOR, 2020). Adicionalmente, três testes também foram executados na plataforma Adobe Color Wheel 
com resultados semelhantes. Entende-se que a formação de contraste deva ser motivo de atenção o projeto, e que seu 
andamento deva considerar as diferentes aplicações de combinação e encontro das cores na paleta para que o projeto 
seja acessível.

Figura 39: Paleta de Cores do Teste para Deuteranopia da plataforma Coblis.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)

Figura 40: Paleta de Cores do Teste para Protanopia da plataforma Coblis.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)

Figura 41: Paleta de Cores do Teste para Tritanopia da plataforma Coblis.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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 8.4 Logotipo

 A fim de se dar continuidade ao processo de criação da marca FOCCOS, desenvolveu-se um 

logotipo visando a integração de significado e diferenciação visual através da dinâmica de seu sím-

bolo representativo, tornando possível um contato visual da FOCCOS para com o usuário. Segundo 

Wheeler (2008, p. 14) “um logotipo é o ponto de entrada da marca”, podendo ser explorado de vá-

rias formas, desde fontes tipográficas até elementos abstratos ou pictóricos, até mesmo através 

de emblemas, descritos pela autora como “marcas que mostram um desenho pictórico intrinseca-

mente ligado ao nome da empresa” (p. 72), evidenciando a importância da qualidade comunicativa 

do logotipo:

Ainda que uma marca seja mais do que um nome comercial, o logotipo é qua-
se indistinguível da marca na mente do consumidor. Uma identidade eficaz é 
valorizada porque ela constrói consciência, aumenta o reconhecimento, co-
munica a qualidade e a habilidade de ser único, além de expressar uma dife-
rença competitiva (WHEELER, 2008, p. 42).

 Pode-se dizer, portanto, que as marcas representam uma ideia, uma posição estratégica, um 

conjunto de valores que são aplicados e inspirados no processo criativo, principalmente na etapa 

de criação de identidade visual, através da qual a essência de sua organização é transmitida por seu 

logotipo. De acordo com Wheeler (2008), a identidade de uma marca pode ser apresentada como 

uma pirâmide que ilustra o processo criativo o qual propõe que as organizações devam compreen-

der o que elas realmente representam (Figura 42). 

Figura 42: Pirâmide do processo criativo de identidade de uma marca.
(Fonte: Adaptado de WHEELER, 2008, p. 30)
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 Inicialmente a autora aborda a ideia de autenticidade, referindo-se ao autoconhecimento 

da marca, às decisões tomadas a partir de sua criação, aos objetivos que devem estar definidos e 

às mensagens que se pretende transmitir para o público-alvo. Entende-se, assim, que dar início ao 

processo de criação da identidade visual, é necessário estar ciente de que essa mesma identidade 

precisa estar alinhada ao conceito da marca, juntamente com suas visões e valores. Em outras pa-

lavras, para que a criação de um logotipo seja eficaz e autêntica, o próprio design deve representar 

a personalidade da marca.

 Desta maneira, partiu-se para o desenvolvimento de esboços e rascunhos que representas-

sem os ideais da marca e seguissem o conceito de criação determinado para o projeto (Figura 43). 

Buscaram-se formas de representar o limiar entre realidade e fantasia pretendidas no conceito de 

criação e no ideal identitário da mensagem da marca. Os esboços iniciais contiveram formas, lin-

guagens e elementos visuais referentes às ilusões de ótica, juntamente com experimentações de 

tipografias e outros elementos gráficos. 

 A partir destes testes, inspirou-se nas obras ilusórias de Escher55, em particular na figura 

do cubo (Figura 44), elemento positivo para a criação do logo uma vez que muda sua percepção 

a partir de diferentes ângulos, obtendo-se o formato de hexágono quando visto em perspectiva. 

Ademais, o cubo em perspectiva trouxe uma ideia de ambientação tridimensional conveniente para 

reforçar a ideia de uma casa ou sala de espelhos.

55 Maurits Cornelis Escher foi um artista gráfico holandês conhecido por suas obras que representam construções 
impossíveis, explorando o conceito de infinito e de metamorfoses, além dos padrões geométricos que formam ilusões de 
óticas.

Figura 43: Esboços e rascunhos feitos a mão pelos autores.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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 Escolhida a figura do hexágono, buscou-se também uma representação mais direta do es-

pelho, pautada novamente em seu uso nos estudos da disciplina de Física. Então, uniu-se a forma 

do hexágono à representação do espelho, optando pelo espelho côncavo, de modo a gerar imagens 

“reais”56 quando combinados (Figura 45). Dessa forma, procurou-se representar os espelhos posi-

cionados um em frente ao outro, associando à figura do hexágono que retrataria a manifestação 

real dos reflexos de luz ocorrida entre os espelhos. Conseguiu-se, portanto, expressar a ideia da ilu-

são de ótica, o limiar entre real e virtual e a ideia da casa de espelhos – reforçada pelo envolvimento 

dos elementos externos que envolvem o hexágono.

 Deparou-se, no entanto, com a possibilidade de manter o formato arredondado do espelho, 

de modo a garantir a fidelidade ao objeto real, assemelhando-se ainda com um olho (remetendo 

também à ideia de ver e ser visto, e de assistir às obras tratadas no projeto), e a possibilidade de 

alterar os elementos mais quadrados e geométricos para se harmonizarem com a forma do hexá-

56 A “imagem real” remete a um tipo de projeção de luz gerada por espelhos, que se manifesta “do lado de fora” do 
espelho (em oposição às imagens virtuais, que se manifestam “dentro” do reflexo do espelho), causando uma ilusão de 
ótica. Pode-se visualizar melhor o efeito a partir do seguinte vídeo: <https://www.youtube.com/watch?v=Nu6dVt7_Lgk>. 
Acesso em: jun. 2020.

Figura 44: Em ordem: “Cubo impossível” inspirado em Escher; cubo em perspectiva e hexágono.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)

Figura 45: Esboços e rascunhos digitais do processo de desenvolvimento do Logotipo.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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gono, remetendo mais fielmente à ideia da casa. Pensou-se também, inicialmente, em trazer todas 

as cores da paleta para dentro do hexágono para representar a diversidade e mistura dos diferentes 

reflexos da luz manifestados dentro da forma.

 Em vista disso, foi possível definir o logotipo do projeto através dos conceitos pré-definidos. 

Utilizou-se do “Illustrator”, software de vetorização, para a criação da forma, pautando-se em uma 

construção de grid (Figura 46), respeitando limites visuais e tornando-a harmônica e alinhada aos 

seus ideais. Conforme demonstrado na Figura 47, a utilização da forma geométrica do hexágono 

permaneceu no logo, no entanto, os autores buscaram afastar-se da ideia da unir todas as cores da 

paleta em uma única figura, e decidiu-se desenvolver um motion graphic57, de modo a ser possível 

exibir as cores separadamente, com animações uma seguida da outra, para que o preceito de con-

traste pudesse ser devidamente respeitado com a fonte tipográfica de “FOCCOS” centralizada no 

logo, além das versões estáticas de cor única. 

 De modo a fazer referência ao espelho e ao próprio conceito de criação da casa de espelhos, 

inseriu-se traços em preto para remeter sua representação no campo da física, como já abordado 

anteriormente, resultando em duas formas iguais evidenciando o reflexo entre elas, tornando todos 

os elementos complementares uns aos outros, podendo também ser explorados independente-

mente para a visualidade de outros grafismos durante as ações projetuais. 

57 Motion graphic é traduzido como um gráfico em movimento, e refere-se, nesse caso, à criação de um logotipo ani-
mado que pode variar entre as cores da paleta alternativamente.

Figura 46: Grid de construção do Logotipo.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)

Figura 47: Versão principal do Logotipo.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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 Em relação à tipografia do logo, utilizou-se a já existente Eveleth, citada no item 8.2, reali-

zando mudanças na letra “O”, preenchendo todo seu interior até se tornar um círculo completo e 

plano. Nessa definição da tipografia, respeitou-se os traços geométricos, entendendo que há um 

leve arredondamento em seus vértices, de modo que esse mesmo padrão foi reproduzido de forma 

acentuada nos vértices das outras formas geométricas do logo.  

 Deste modo, o logotipo para o projeto tornou-se um conjunto de elementos tipográficos e 

pictóricos, buscando apresentar o melhor de ambos os métodos. Conforme Wheeler (2008, p. 116) 

argumenta, “os melhores logotipos resultam de uma composição tipográfica feita com cuidado”, o 

que indica a possibilidade da tipografia ser modificada “de modo a expressar a personalidade apro-

priada e o posicionamento da empresa”. Assim, com o logotipo devidamente definido e realizado, 

representando os conceitos apresentados, permitiu-se realizar suas variações gráficas e explora-

ções de grafismos para compor toda a identidade visual do projeto.

 Foram desenvolvidas também diferentes variações do logotipo, como as versões com di-

ferentes cores da paleta já mencionadas anteriormente, e as versões monocromáticas do mesmo. 

A importância de se criar variações para o logo dá-se pela abrangência de maiores contextos para 

seu uso, como as variações de cor do motion graphic (Figura 48) e as variações de cor em negativo 

(Figura 49) e para contextos com fundos escuros – pensando também no desenvolvimento do mo-
tion graphic em negativo. 

Figura 48: Variações do Logotipo de acordo com a paleta de cores.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)

Figura 49: Variações de cor em negativo do Logotipo.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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 Constatou-se que algumas das variações de cores não possuem contraste suficiente para 

proporcionar a fácil legibilidade do nome da marca, voltando seu uso, então, exclusivamente como 

elemento da animação. Identificou-se também aplicações monocromáticas nas quais as cores da 

paleta não podem ser exibidas, além de situações em que apenas o uso da tipografia será necessá-

rio (Figura 50) para que o logo se encontre em uma dimensão horizontal.

 Além dessas adaptações do logotipo, foi possível desenvolver elementos gráficos comple-

mentares para a auxiliar na composição visual, preservando o conceito de espelho implicado no 

logotipo. Uma das referências visuais presentes em um desses elementos é a de como funciona a 

formação de uma imagem real através de um espelho côncavo (Figura 51), tornando possível ob-

servar o desenvolvimento de muitos traços e linhas que se encontram e se conectam.

 Definiu-se, portanto, a utilização do hexágono presente no logotipo para os elementos grá-

ficos (Figura 52), explorado visualmente pelas cores da paleta definida, também apresentando uma 

versão em que todas as cores estão presentes, pautando-se nessa união através das linhas refe-

renciais da Figura 51.

Figura 50: Versões monocromáticas do Logotipo.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)

Figura 51: Ilustração de uma imagem real de uma flecha sendo formada 
(Fonte: FOTOSEARCH, 201-?)
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 8.5 Iconografia

 Visando as ações a serem desenvolvidas, criou-se uma iconografia que acompanhou a iden-

tidade visual do projeto, com o intuito de usá-la em momentos oportunos, como em aplicações 

digitais. A partir do conceito da casa de espelhos e da criação visual do logotipo, criaram-se ícones 

que serviram de base para o desenvolvimento da interface do projeto, através de uma linguagem 

visual semelhante à do logotipo, utilizando-se de linhas e formas geométricas. 

 Assim, inicialmente foram desenvolvidos pictogramas para as setas de “ir/voltar”, “perfil”, 

“visualizar”, “destaques” e “revista”, todos em duas versões que representam estados diferentes e 

refletem seu uso ou ativação dentro de uma interface, visualmente diferenciáveis a partir do uso 

das formas apenas com linhas. O desenvolvimento de uma iconografia completa deu-se de acor-

do com o andamento do projeto e de suas necessidades, sendo desenvolvida durante a realização 

das ações projetuais, nas quais os ícones ocupam seu funcionamento representacional. A criação 

dos ícones (Figura 53) fez-se rica para a criação da identidade do projeto, sendo finalizada durante 

a prototipação da plataforma digital58, adicionando os ícones de ”chat”, “projetos”, “notificações” e 

“comunidade”.

58 Item 9.2.

Figura 52: Elementos gráficos.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)

Figura 53: Iconografia da plataforma.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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 8.6 Sons

 Por tratar-se de um projeto que lida com ações projetuais que envolvem o audiovisual, fez-

-se proveitosa a exploração de um conceito de identidade sonora, constituído por elementos que, 

assim como os visuais, distinguem a sonoridade da marca para ser identificada pelo público. Mene-

guette (2016) define a identidade sonora como a busca por elementos sonoros que permitem criar 

ou acoplar-se à identidade da marca, análogos à identidade visual e congruentes à personalidade 

da marca.

 O ser humano, segundo Lindstrom (apud BRAGA & OLIVEIRA, 2013), é capaz de ouvir e es-

cutar, definindo “escutar” como a assimilação e filtro entre a reação do humano e o estímulo sonoro. 

Desta forma, o projeto vale-se de elementos sonoros em instâncias que variam desde o acompa-

nhamento sonoro do logo, de forma a vincular um som e o aparecimento do logotipo em projetos 

audiovisuais, até o uso de trilhas sonoras que acompanham os produtos ou eventos nos quais a 

marca poderia se encontrar. 

 Foram idealizados aspectos referenciais que compuseram a identidade sonora do projeto, 

integrando os conceitos de criação definidos à atmosfera criada pelos elementos visuais, desen-

volvidos e definidos de acordo com o desenvolvimento de cada uma das ações. Identificaram-se 

alguns elementos específicos adequados, como o uso do reverb59, elemento que proporciona efeito 

de eco, sendo uma boa representação sonora do conceito da casa de espelhos, expressando a ideia 

de repetição e de multiplicidade de reflexos, além de apresentar um tom sonoro utilizado em obras 

que remetem à fantasia, reforçando o limiar entre real e fantasioso dentro do projeto. 

 Por fim, como processo referencial para a atmosfera sonora que visa replicar momentos de 

sensibilização e de imersão do usuário, criou-se uma playlist na plataforma Spotify60 que reúne mú-

sicas utilizadas como inspiração para a criação da trilha e ambientação do conteúdo sonoro dos 

produtos criados, assemelhando-se  com os painéis semânticos visuais, que guiaram e nortearam a 

criação visual do projeto.

59 Reverb ou reverberação é “um efeito gerado por ondas sonoras quando estas são refletidas de forma reiterativa em 
múltiplas superfícies após o som inicial" (BRANDÃO, 2017). É um tipo de efeito aplicado às trilhas sonoras e canções que 
simulam uma câmera de eco.

60 A playlist “FOCCOS” pode ser ouvida a partir do link <https://open.spotify.com/playlist/3N4rMEB2EXvXkyA5EUdiAp>. 
Acesso em: jun. 2020.
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9. AÇÕES PROJETUAIS

 A partir da pesquisa referencial teórica realizada no Capítulo 1 e dos desenvolvimentos pro-

jetuais realizados até o presente capítulo, pensou-se em propostas de ações projetuais a fim de 

contribuir positivamente com as problematizações levantadas, seguindo os princípios de projeto 

apontados como norteadores do trabalho. 

 Considerou-se como principais motivadoras das ações a inserção e amplificação das vozes 

de grupos marginalizados na cultura, a promoção de produtos audiovisuais que combatam à fala 

mítica e a educação e conscientização a respeito das questões levantadas, já apontadas como de-

mandas as quais o projeto deveria atender para contestar a problemática apresentada e discutida 

durante a pesquisa.

 As ações procuraram atuar e agir a partir desses objetivos, interligando os públicos primário 

e secundário de modo que conversassem e fossem atendidos conjuntamente, ainda que algumas 

ações tenham enfoques diferentes e atendam melhor às necessidades de um público mais que o 

outro. Decidiu-se, então, pela criação de um coletivo, entendido como uma organização de pessoas 

com um objetivo comum, formado principalmente por membros do público primário. Entretanto, 

não se descartou a possibilidade da presença do público secundário, que atuaria através das outras 

ações, a fim de alcançar e materializar as ideias apresentadas no parágrafo anterior. 

 Ainda que o presente projeto aborde diversas causas sociais, deve-se ressaltar que ambas 

apresentam pontos em comum, conforme exposto no Capítulo 1. Além disso, apesar de parcelas di-

ferentes do público se interessarem por apenas algumas das pautas sociais, discutir diversas cau-

sas nas mesmas ações promove a conscientização e educação em diferentes tópicos. As ações 

foram desenvolvidas para conectar e criar uma rede nutrida a partir de sua colaboração, de modo 

Figura 54: Playlist “FOCCOS” no Spotify.
(Fonte: Screenshot realizados pelos autores, 2020)
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que os usuários transitem entre as ações e aproveitem da forma que melhor lhe convier ou interessar. 

 Essas ações foram concebidas a partir de processos criativos e de ideação referentes à 

terceira etapa do método Design Thinking, como a jornada do usuário, utilizada em conjunto com a 

ferramenta das personas61 para “criar soluções inovadoras para diferentes pontos de contato sob a 

ótica de cada perfil” (VIANNA et al., 2012, p. 85), direcionada ao grau de interação dos usuários com 

as ações. 

 Para melhor explorar e entender as ações propostas, foram também desenvolvidas e utiliza-

das as ferramentas de fluxogramas, projetos referenciais, storyboards, wireframes e mockups di-

gitais, proporcionando sua melhor visualização e demonstração. Consideraram-se também alguns 

procedimentos metodológicos de Garret (2002), principalmente relacionados ao desenvolvimento 

da interface.

 Desta forma, as ações desenvolvidas foram: a) a própria criação do coletivo FOCCOS; b) a 

criação de uma plataforma digital com caráter de rede social; c) canal no YouTube; d) criação de 

uma revista digital; e) criação de um podcast; e) participação em eventos com palestras e workshops. 

 O público poderá entrar em contato com as ações em diferentes momentos, seja, a princí-

pio, através de diferentes ações que simultaneamente se conectam e se promovem – ainda que os 

públicos tenham outras afinidades e encontrem primeiramente ações diferentes62 – ou também 

através do nível de aprofundamento das as pautas e objetivos do projeto, de modo a levarem os 

usuários a descobrir as ações da Revista e do Coletivo, como demonstrado na Figura 55.

61 Item 5.3.

62 Imagina-se que a interface e a participação em eventos sejam mais atrativas para o público-alvo primário, enquanto 
os canais no YouTube e o podcast atraiam primeiramente o público secundário, ainda que ambos possam ter o contato 
primário com qualquer uma dessas ações.

Figura 55: Jornada do usuário através das ações projetuais.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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 9.1 Coletivo FOCCOS

 A primeira ação desenvolvida foi a criação de um coletivo que moderasse e estruturasse 

as outras ações. Entende-se como coletivo uma organização de pessoas que se unem a partir de 

um objetivo em comum e se estruturam horizontalmente para alcançar este objetivo seguindo um 

mesmo ideal (GRILLO, 2014). Desta forma, esperou-se que a marca FOCCOS fosse guiada a partir 

de uma organização horizontal de pessoas que conseguissem alcançar os objetivos propostos pe-

las outras ações projetuais, seguindo os propósitos de se ampliar as vozes de grupos marginaliza-

dos, educar e difundir conhecimento para indivíduos da área de comunicação e audiovisual e gerar 

obras audiovisuais a servirem de parâmetro para outros profissionais da área. Assim, o coletivo pode 

ser considerado uma marca, ainda que a FOCCOS não seja necessariamente o próprio coletivo, mas 

sim uma expressão maior.

 O coletivo será responsável por gerir a marca e os produtos lançados a partir dela, moderar 

suas redes sociais, gerar conteúdo para a plataforma de caráter de rede social e para o canal no 

YouTube, além de difundir as ações e a presença da marca em eventos da área, disponibilizando as 

produções para que o público seja alcançado. Poderão recrutar artistas e produtores para que tra-

balhem nos projetos e formem uma rede de colaboradores artísticos que se fortalecem enquanto 

geram outras produções culturais.

 Assim, a ação mantém-se fluidas e atualizadas, uma vez que a rede de colaboradores por 

trás deve mantê-las relevantes e adequá-las para que possam continuar pertinentes e atrativas ao 

público. As ações do coletivo serão expressas e percebidas a partir das outras ações propostas no 

trabalho e descritas a seguir, de modo que ele se mostre presente em cada uma delas. 

 Supondo um bom desempenho através de outras ações projetuais como o canal no You-

tube e o podcast, e da realização da venda de produtos da marca desenvolvidos para divulgação 

(merchs como camiseta, ecobag, bottom e caneca), estes podem se tornar canais de monetização 

para o próprio coletivo, sendo um vetor de auxílio para o financiamento coletivo.

 9.2 Plataforma Digital FOCCOS

 Após a definição do funcionamento do coletivo FOCCOS, iniciou-se o processo de desenvolvi-

mento da ação projetual de uma plataforma com características de rede social, ou seja, um site planejado 

principalmente para ser acessado em desktop, no qual haveria uma combinação de ideias e conceitos 

para que assim a ação se tornasse concreta. Idealizou-se que a plataforma atingisse os objetivos de 

amplificar as vozes dos grupos marginalizados e engajar o público primário, ajudando-os a se tornarem 

atentos e melhor informados para que reflitam os aprendizados em suas futuras obras, além de abrir a 

possibilidade para que o público secundário participe deste processo e possa apoiar esta transformação.
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 Assim, buscou-se sintetizar a combinação dos diversos aspectos considerados importan-

tes para estes objetivos, como: o incentivo à discussão e debate de conteúdos audiovisuais, a fim de 

analisar-se a fala mítica ou o combate dela nesses; a divulgação de obras de estudantes e profissio-

nais sem muita projeção; o apoio à produção dessas obras, e por fim, a troca e interação necessária 

entre os profissionais da área. Deste modo, foram pensados em funcionalidades e informações a 

serem estruturados dentro da interface, seguindo-se os conceitos de criação de interface indi-

cados por James Garrett (2002), através dos planos de Estratégia, Escopo, Estrutura, Esqueleto e 

Superfície. Então, situado primeiramente no plano de Estratégia, foram desenvolvidas as definições 

iniciais da ação, para ser posteriormente complementada nas demais etapas.

 Entenderam-se os conteúdos desejáveis para a interface e como eles seriam traduzidos 

pelas funcionalidades. Viu-se como necessário, primeiramente, que usuários possam publicar suas 

próprias produções audiovisuais, para que ocorra a inclusão e amplificação das vozes dos margi-

nalizados, impulsionados e motivados pela categorização e incentivo ao envio de obras com temá-

ticas que abordem pautas sociais. Também foi considerado importante a inclusão de discussões e 

debates que desenvolvam e discutam as pautas e temáticas abordadas tanto em produções main-
stream63, quanto nas produções dos próprios usuários, a fim de manter a relevância dos assuntos 

abordados e encorajar o engajamento e participação do público com eles, a partir de debates fo-

mentados pela plataforma, curados pelo coletivo, e por fim, discutidos e analisados pelos usuários.

 A fim de tornar possível a produção de obras audiovisuais em congruência com os objetivos 

do projeto e autoria do público64, vê-se proveitoso que os usuários possam compartilhar ideias de 

projetos, conseguindo procurar por colaboradores65 com habilidades específicas necessárias para 

a realização dos mesmos e também possibilitando a arrecadação de fundos através de doações 

feitas pelos usuários, assim como ocorrem em plataformas de financiamento coletivo66. Além disso, 

o coletivo poderia selecionar produções ou projetos enviados por usuários para atuar diretamente 

na sua divulgação e distribuição, podendo também recrutar integrantes e membros que se atraiam 

por eles, tornando-se assim, interessante providenciar informações sobre o mesmo na plataforma.

 Decidiu-se então que o funcionamento da plataforma deveria agregar e centrar-se às fun-

ções discutidas, sendo elas: a promoção de discussões; a disponibilização de obras de usuários; o 

63 Entendidas como produções dominantes e reconhecidas pela cultura popular e pelo público geral em contraste com 
produções de nicho.

64 Reconhecendo que, apesar do Audiovisual representar um bom setor econômico para o Brasil, ainda não se há re-
conhecimento cultural e governamental necessário para que as obras das populações de classes mais baixas sejam de-
senvolvidas, e que obras com temáticas sociais mais diretas e “controversas” (como temáticas LGBTQ) são comumente 
recusadas e sofrem boicotes por maiores emissoras e distribuidoras.

65 Para este objetivo, toma-se a plataforma Daisie (<www.daisie.com>. Acesso em maio de 2020) como projeto refe-
rencial, onde diversos tipos de artistas podem compartilhar projetos que necessitam de colaboradores com habilidades 
específicas como Design, Redação, Edição, Promoção de Eventos, etc, e para procurar oportunidades de participação.

66 Tornando assim, projetos como Kickstarter e Vakinha Online em casos referenciais para o trabalho.
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upload de projetos para financiamento coletivo; e a possibilidade de solicitar, procurar e pedir para 

colaborar em projetos de outros usuários. A partir desse ponto, foi decidido que a plataforma seria 

desenvolvida à prototipagem de alta fidelidade e testada com usuários. Deste modo, essa ação pro-

jetual é totalmente desenvolvida no Capítulo 3 deste trabalho, que detalha seu desenvolvimento e 

validação.

 9.3 Canal Entrefoccos
 

 A criação de um canal no YouTube tem como intuito sensibilizar e educar superficialmente 

o público acerca das pautas sociais referentes aos grupos marginalizados mencionados. Este canal 

servirá para a criação de vídeos com temas sociopolíticos a partir da análise e discussão de audio-

visuais, de modo que desperte no público o interesse pelos assuntos, que o sensibilize, conscientize 

e forneça base para que possa se aprofundar e replicar seu conhecimento.

 O canal funcionará como uma derivação da marca principal, contendo nome próprio, esco-

lhido como “Entrefoccos” (derivado da modulação do nome principal da marca através do processo 

de naming), e logotipo (Figura 57) também derivado do principal elemento gráfico da marca, sendo 

parte do conceito de criação da casa de espelhos, salientando o espaço existente entre os focos 

dos diversos espelhos, entre as diversas imagens e representações.

Figura 56: Mockup da Tela Inicial da plataforma.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)



133

 

 O conteúdo dos vídeos trará personalidades físicas, convidados especiais ou membros do 

próprio coletivo, para discutirem diferentes pautas sociais a partir da análise de diversos conteúdos 

audiovisuais. Assim, a partir da reprodução, contextualização e análise de cenas, o audiovisual será 

usado como ferramenta educativa e de conscientização, ao mesmo tempo em que discutirá as 

produções midiáticas e qual sua participação na percepção destes temas, enfrentando por exem-

plo os estereótipos negativos dos grupos marginalizados.

 Os vídeos e temas discutidos poderão redirecionar os usuários mais sensibilizados e que 

tenham interesses em se aprofundar no tema para a Revista Digital67, a qual apresentará os tópi-

cos com mais profundidade, com referências acadêmicas e sugestões de outras leituras e tópicos 

adjacentes. Desta forma, será desenvolvido um planejamento para que se maximize o alcance e 

a pertinência do conteúdo para o público desejado, como o envio de dois vídeos por semana: um 

que discuta conteúdos audiovisuais já presentes no mainstream, ou seja, com conhecimento de um 

público mais amplo, e outro que apresente os vídeos carregados na plataforma68 com análises e 

discussões sobre eles, a fim de manter a comunidade ativa.

67 Item 9.4.

68 Item 9.2.

Figura 57: Logotipo do Entrefoccos.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)

Figura 58: Mockup da página do Canal Entrefoccos.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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 Além disso, o canal apresentará a possibilidade de interação com os seguidores através dos 

comentários e das ferramentas de comunidade no YouTube, podendo evoluir com o tempo e gerar 

renda a partir da inscrição da própria comunidade através de sites de financiamento para produto-

res de conteúdo. Existe também a possibilidade de, futuramente, aproveitar-se de funcionalidades 

como a de livestreams e watch parties para engajar ainda mais o público e, possivelmente, fazer 

arrecadações pela plataforma para serem revertidas ao funcionamento do projeto. 

 Nessas livestreams, poderão ser chamados convidados e personalidades conhecidas pelo 

público (digital influencers) para a discussão de tópicos relevantes ao público e de obras audiovi-

suais enviadas pelos usuários da rede, que estarão em destaque, interagindo em tempo real com o 

público.

 Diante dessa ação projetual, propôs-se a produção de roteiros para uma narrativa mais eficaz 

dos vídeos, e a execução de storyboards para a visualização mais concreta das gravações. Vianna 

et al. (2012, p. 135), em seu desenvolvimento sobre o Design Thinking, argumenta que a ferramenta 

metodológica de storyboard é “uma representação visual de uma história através de quadros está-

ticos, compostos por desenhos, colagens, fotografias ou qualquer outra técnica disponível”, servin-

do como um meio de comunicar os leitores de forma visual e objetiva, através da elaboração de um 

roteiro propriamente escrito, separando a narrativa e os cenários em seções, envolvendo técnicas 

do audiovisual de enquadramentos, planos, dentre outros. Assim, utilizou-se desse método para 

demonstrar a proposta de um dos vídeos que será inserido e transmitido através do canal da plata-

forma do YouTube (Figura 59 e 60).
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  9.3.1 Storyboards de Vídeo do Canal

Figuras 59 e 60: Storyboard para vídeo no Youtube.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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 9.4 Revista Digital Foccaliza

 Como forma de complementar todo o conteúdo previsto para a ação projetual do canal no 

YouTube, é apresentada uma Revista Digital a qual é fruto da própria plataforma de discussões ci-

tada no tópico 9.2, onde será disponibilizado arquivos em formato PDF das edições especificadas 

na plataforma, a fim de educar em profundidade as pessoas sobre os temas discutidos nos vídeos 

do canal, mas com viés mais solidamente fundamentado e de caráter informacional mais profundo, 

buscando representar um portal de fontes confiáveis, que nutre as pessoas a respeito dos assun-

tos abordados formalmente por extenso para que o público se sinta confiante em tratá-los no seu 

cotidiano. 

 Sendo assim, de acordo com as edições apresentadas nessa revista, o coletivo apresentará 

artigos dos temas de maneira mais aprofundada em seu conteúdo, assim como entrevistas formais 

com profissionais da área técnica do audiovisual e com ativistas, apresentando temáticas com pro-

priedade de fala, informando sobre insights, novidades e tendências mercadológicas, e por fim, após 

a revisão de uma curadoria, serão abordados resumos e indicações de artigos acadêmicos que 

tratam da mesma temática discutida na edição, visando demonstrar que se trata de um assunto de 

seriedade e que deve ser valorizado. Serão atualizadas as edições a cada mês, isto é, uma revista de 

conteúdo mensal que acompanhará as temáticas abordadas no canal do YouTube e vice-versa, um 

conectado ao outro para que o público se atente a ambos.

 A partir dessas definições sobre a ação e da própria identidade do coletivo, foi possível definir 

o nome “Foccaliza” para a revista, tomando como base o próprio nome do coletivo FOCCOS e todo 

o processo de naming executado, utilizando-se de uma forma de derivação para que o processo de 

associação do público seja facilitado. Dessa maneira, seguindo a construção da identidade visual da 

marca, foi possível executar o seguinte logotipo (Figura 61), pautado nas mesmas técnicas visuais 

apresentadas anteriormente, porém visando torná-lo único.

 Diante desse contexto, realizou-se uma capa da Revista Digital para que fosse possível ter 

uma noção da visualidade de sua identidade (Figura 62) e a criação de wireframes das páginas ini-

ciais (Figura 63).

Figura 61: Logotipo da Revista Foccaliza.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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Figura 62: Capa da Revista Digital Foccaliza em sua primeira edição.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)

Figura 63: Wireframes da diagramação da Revista Digital Foccaliza em sua primeira edição.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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 9.5 Podcast Questão de Foccos

 Diante de todo o contexto determinado pelo coletivo e pela ação projetual do canal no You-

Tube proposta pelos autores, além de toda a identidade visual apresentada, foi possível determinar 

a necessidade de outro elemento complementar com caráter de ação para gerar um maior enga-

jamento com o público-alvo. Assim, analisando os costumes da sociedade atual e da própria forma 

de organização da globalização, surge-se a oportunidade da criação de um podcast69, uma tecno-

logia de comunicação utilizada a serviço do processo de ensino e aprendizagem à distância ou até 

mesmo servindo como um complemento para educação presencial. No entanto, ao utilizar esse 

elemento de comunicação, além de ser um método educacional importante, ele também se tornará 

um meio para ampliar as vozes das minorias com a possibilidade de entrevistá-las, permitindo que 

o público seja inserido na cultura. 

 Dessa forma, para a realização desse podcast, seria viável e necessário convidar algumas 

pessoas da própria área do audiovisual e ativistas de pautas sociais, para a criação de rodas de 

conversa que gerem debates e apresentem relatos sobre as vivências e experiências nesse meio, 

enfatizando sempre o fato dos produtos midiáticos causarem impacto cultural perante a socieda-

de, promovendo assim, alterações em suas percepções sociais. Estas ações farão com que o intuito 

desse podcast seja compreendido como a ampliação das vozes dos grupos marginalizados e como 

questionamento sobre o papel da indústria do audiovisual em todo o contexto de influência midiá-

tica no meio social e cultural, o que fortalecerá o processo educativo no público. 

 Para que as conversas sigam de forma orgânica, será necessário o planejamento de roteiros 

e perguntas pré-definidas para a organização das entrevistas e da continuidade dos debates, va-

riando de acordo com o caminho que será seguido em cada ocasião. Cada episódio será gravado 

em um tempo médio de 30 minutos, mas tudo irá depender de como o debate seguirá: pode ser que 

hajam possibilidades de estender a duração ou até mesmo reduzir, alterando-se de acordo com a 

necessidade dos entrevistados. De acordo com a proposta de identidade visual apresentada no tó-

pico oito deste capítulo, deu-se início a definição do nome dessa ação. Com isso, foi realizado mais 

uma vez todo o processo de brainstorming pautado no Design Thinking (VIANNA; et al., 2012), que 

resultou na derivação do coletivo FOCCOS: “Questão de Foccos”. Assim, foi possível seguir com a 

produção do logotipo, sendo apresentado na Figura 64.

69 O conceito de podcast passou a ser desenvolvimento a partir de 2004 no momento em que Adam Curry (DJ do 
programa de televisão MTV) e Dave Winer (criador de software) decidiram criar um programa no qual seria possível des-
carregar de maneira automática as transmissões de rádio na internet diretamente para os iPods, dispositivos populares 
da época. Assim, houve a combinação de nomes de iPod com broadcasting, gerando o podcasting, em sua forma mais 
simplificada e atual, podcast (MOURA; CARVALHO, 2006).
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 Para auxiliar a visualização, também foi produzido um mockup digital (Figura 65) para ilus-

trar como esse podcast se apresentaria diante da plataforma Spotify, utilizando as construções e 

elementos visuais do próprio logotipo da ação como capa e demonstrando os episódios de cada 

entrevista e debate.

Figura 64: Logotipo do podcast Questão de Foccos.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)

Figura 65: Mockup do podcast no Spotify.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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 Além da ideia de poder transmitir esse podcast na plataforma de streaming do Spotify para 

o público mais atarefado, os autores do projeto pensaram na possibilidade de adaptação dos deba-

tes realizados nesses áudios para um formato de vídeo também, onde ele seria inserido no próprio 

canal do YouTube definido acima, separado dos outros vídeos e categorias por uma playlist, já que 

possui um caráter diferenciado dos podcasts convencionais por abraçar o conteúdo visual tam-

bém, assim como é apresentado no mockup digital da Figura 66. O intuito, a princípio, é realizar as 

gravações no mesmo momento em que os podcasts sejam gravados, sendo arquitetado um ce-

nário fixo para todas as gravações, onde o background será um chroma key, para que as imagens 

possam ser alteradas no fundo, enquanto os convidados comentam sobre a temática, além de que, 

isso também será uma forma de enfatizar o conceito de sonho e realidade. 

 Os convidados então, estarão sentados em frente a uma mesa redonda localizada no centro 

do cenário para que seja possível a visualização de todos os indivíduos da cena. Nesta grande mesa, 

haveriam microfones separados para cada um dos entrevistados, com o objetivo de garantir que a 

captura de áudio seja executada com a melhor qualidade possível, facilitando o entendimento dos 

ouvintes e a própria edição de som. Dessa forma, com a captação simultânea de imagem e som, 

seria possível adaptar o debate para um vídeo menor e editado, que poderia ser inserido no canal do 

YouTube em sua devida playlist. No que diz respeito ao áudio, ele também seria levemente editado 

em caso de ruídos ou qualquer elemento de som que possa prejudicar o desenvolvimento e com-

preensão do debate, para que só então, seja inserido no Spotify.

Figura 66: Mockups das gravações do podcast no Youtube.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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 Um projeto de caráter referencial para essa ação projetual em específico, pode ser definido 

pela série animada da Netflix “The Midnight Gospel” (2020), cuja encontra-se no painel semântico 

exatamente sobre os projetos referenciais (Figura 29, página 108), no qual apresenta uma dinâmica 

diferenciada em relação a um podcast. Essa produção audiovisual possui características muito es-

pecíficas em relação ao fluxo de seus episódios, pois seu processo de criação é definido como um 

“podcast animado” (Figura 67), isto é, uma forma de conectar dois elementos da comunicação para 

obter uma experiência diferenciada. Antes de se serem produzidas todas as animações, foram gra-

vadas horas de áudio de um podcast existente, que foram posteriormente adaptadas em 20 minu-

tos de episódio com uma narrativa animada, onde em cada episódio é apresentado um convidado 

diferente que complemente o conceito da temática.

 Para a realização de um episódio especial do podcast “Questão de Foccos”, planejou-se per-

manecer com o mesmo cenário citado anteriormente, mas com o diferencial de se utilizar de uma 

ferramenta técnica da gravação de vídeos, como a câmera panorâmica de 360º, para que todo o 

ambiente seja devidamente captado. Diante dessa mesa redonda e seu background todo montado 

com uma tela de chroma key, será possível editar o vídeo com outras imagens ao fundo, atribuindo 

uma alusão ao conceito de criação do projeto sobre sonhos. Assim, esse episódio também será 

transmitido através do canal “Entrefoccos”, mas com a ferramenta de interação oferecida pela pla-

taforma do YouTube, que tem ênfase na gravação em 360º e pode ser acessada também com a 

utilização de óculos de realidade virtual.

 Por fim, como forma de complemento da ação, mantendo a pertinência com todo conteúdo 

apresentado até o momento, foi possível realizar um pré-roteiro e storyboard para uma maior con-

cretização desse script, de modo a esclarecer seu conteúdo e enfatizar a relevância. Considera-se 

que este pré-roteiro seja como um documento que (ao contrário de um roteiro minucioso que tem 

a função de guiar o conteúdo, as cenas e os diálogos de um filme com descrições completas e 

Figura 67: Cena da série animada “The Midnight Gospel” (2020) da Netflix.
(Fonte: Screenshot da série realizado pelos autores, 2020)
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detalhadas) apenas demonstra intenções de tópicos a serem abordados, com perguntas para in-

centivar a conversa e o debate, além de dados que ajudam a trazer consistência e sustância para a 

obra. Tratando-se de um podcast, as conversas não devem ser roteirizadas, mas sim haver um pla-

nejamento para que ocorra em um ritmo adequado para sua produção e para que a conversa siga 

em uma direção agradável e pertinente para o projeto.

 Com foco no exercício criativo e planejamento deste trabalho, o pré-roteiro apresentado 

ainda considera convidados hipotéticos que poderiam estar presentes com a execução real das 

ações. Também é preciso ter em mente que os convidados devem estar alinhados com a temá-

tica de determinado episódio e possuir algum tipo de autoridade ou vivência na pauta abordada. 

Exemplifica-se, no Apêndice A anexado a este trabalho, um modelo exemplo de como seria um 

pré-roteiro para um episódio do podcast, com a temática LGBTQ na indústria do audiovisual como 

tema-piloto (Apêndice A).

  9.5.1 Storyboards do podcast

 A fim de se exemplificar resumidamente o funcionamento das gravações dos podcasts para 

a inserção de seus conteúdos visuais no canal “Entrefoccos”, realizou-se um storyboard para repre-

sentar algumas cenas e enquadramentos (Figura 68).

 9.6 Participação em eventos com palestras e workshops 

 Para tornar as ações ainda mais abrangentes de modo a alcançarem um público ainda maior 

(funcionando também como divulgação da marca) e agirem diretamente em ambientes frequenta-

dos pelo público primário, determinou-se que o coletivo leve o conteúdo das discussões levantadas 

no canal Entrefoccos e as obras audiovisuais (enviadas pelo público na rede social) através de pa-

lestras, rodas de conversas e ministração de workshops de técnicas audiovisuais.

 Desta forma, o coletivo buscará participar de eventos e de encontros regionais e nacionais 

de estudantes de comunicação e de audiovisual, como  congressos universitários, eventos dentro 

das próprias faculdades70 e outros festivais de cinema ou de criatividade, muito frequentados pelos 

estudantes dentro do público-alvo do projeto, além de eventos adjacentes que também carreguem 

pautas sociais e que possam atrair o público geral, como o Design Ativista, que ocorre na capital de 

São Paulo. 

 Outro formato de participação em eventos que pode ser promovido é a exibição de obras 

audiovisuais em praças públicas, também conhecido como “cinema democrático”, de modo a tornar 

70 Organizados muitas vezes pelo próprio corpo discente, como o Unimídia que ocorre na faculdade de midialogia na 
Unicamp, em Campinas.
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Figura 68: Storyboard das gravações do podcast visual.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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a exibição de filmes acessível e promover produções que combatam a fala mítica e atraiam o públi-

co, que pode participar de análises e debates posteriores.

 O intuito é que se introduza o coletivo e seus projetos nestes eventos, e propicie análises 

e discussões sobre audiovisuais. A fim de ampliar as vozes dos usuários da rede social que fazem 

parte de grupos minoritários e ajudar na distribuição de suas obras e pontos de vistas, estas serão 

levadas até esses eventos, ampliando suas discussões e gerando visibilidade para os artistas en-

volvidos em suas criações. Além disso, ao oferecer workshops de técnicas de criação de narrativas 

e audiovisuais, guiando o processo de conscientização para a abordagem de pautas sociais, instru-

mentaliza-se o público para que seja diretamente impactado com as obras visuais produzidas pelas 

futuras gerações. 

 O caráter presencial e muitas vezes acessível desses eventos também contribui para que 

o alcance da marca e das outras ações possa ser levado a uma gama ainda maior de indivíduos 

que se enquadrem como público-alvo, de diferentes classes sociais, idades, interesses e, no caso 

de evento regionais ou estaduais, de diferentes localidades. Assim, ao mesmo tempo em que se 

conscientiza e educa o público, mantendo os temas discutidos relevantes e atualizados em suas 

memórias, incentiva que os participantes se interessem pelos assuntos e se eduquem com maior 

profundidade, para que a partir do aprofundamento dos tópicos que lhes despertem interesse, te-

nham mais propriedade para abordá-los e reproduzi-los para pessoas próximas e em seus traba-

lhos.

Figura 69: Exemplo de palestra em Universidade.
(Fonte: Adaptado de BRAINSTORMERS, 2018)
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10. ESTRATÉGIAS DE DIVULGAÇÃO

 Além das ações projetuais, serão apresentadas algumas iniciativas estratégicas para a di-

vulgação da marca, como forma de marketing digital e de experiência, para que seja possível alcan-

çar o público através de meios diferentes, sendo presencial ou não. De acordo com Kotler (2000), o 

marketing pode ser definido como um processo social que “por meio do qual pessoas e grupos de 

pessoas obtêm aquilo de que necessitam e que desejam com a criação, oferta e livre negociação de 

produtos e serviços de valor com outros” (KOTLER, 2000, p. 30), isto é, uma área do conhecimento 

que possui capacidade de atrair consumidores, cujo se orientam através de suas necessidades. 

Posto isso, é possível observar as formas de posicionamento do próprio coletivo nessas ações es-

tratégicas, bem como a maneira que é apresentado o desempenho em suas redes sociais, conteú-

do, preços e parâmetros no qual a marca visa demonstrar sua imagem como organização para que 

o público tenha em mente a qualidade de suas ações (KOTLER, 2000).

 10.1 Redes Sociais Como Agentes de Marketing Digital

 Buscando uma comunicação efetiva e cada vez mais eficaz em relação ao público-alvo, foi 

definida uma postagem de exemplo para redes sociais, com o intuito de ampliar o alcance e a di-

vulgação do projeto, dando ênfase para a rede no qual o público está mais engajado (que devido às 

pesquisas de campo realizadas ao longo do projeto, demonstrou-se como sendo o próprio Insta-

gram). Essa plataforma visa expandir os conteúdos e objetivos do coletivo, apresentando ao usuário 

qual o propósito que a marca FOCCOS tem a cumprir, além de servir como um fator complementar 

Figura 70: Exemplo de cinema democrático em praça pública de Fortaleza.
(Fonte: MARINGÁ, 2019)
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para o podcast e o canal no YouTube. Para isso, foi realizado um mockup digital (Figura 71) que de-

monstra como será essa ação estratégica proposta como divulgação.

 Na postagem exemplificada, é apresentada uma temática sobre séries envolvendo a comu-

nidade LGBTQ, visto que a FOCCOS tem a função de compartilhar conteúdo audiovisual que não 

prega estereótipos, mas sim apresentar a realidade deste grupo marginalizado nesse âmbito das 

produções. Sua composição visual contará com a presença de elementos gráficos e cores defini-

das de acordo com a paleta do projeto, podendo ser explorado de modo que chame a atenção do 

usuário. Além das propostas visuais, os posts terão um apoio textual na descrição das postagens, 

como forma de amplificar o conteúdo apresentado em cada um dos posts, se utilizando de méto-

dos aplicados do UX Writing, e neste caso, como se trata de uma rede social como o Instagram, o 

tom de voz da marca é relativamente descontraído.

Figura 71: Mockup do post da plataforma Instagram.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)



147

 10.2 Experiência em VR Como Agente de Marketing de Experiência

 Diante das ações projetuais, foi possível definir uma estratégia de divulgação pautada na uti-

lização do audiovisual como agente facilitador da provocação de sensibilização do usuário, de forma 

a desenvolver uma imersão na emoção e no sentimento através do Design Emocional apresentado 

por Norman (2008), cujo foi explorado no primeiro capítulo deste projeto. Dessa forma, pensou-se 

em explorar o marketing de experiência e aplicar uma ação na qual envolveria a participação em 

eventos, conforme apresentada anteriormente. Assim, seria criado um cenário no espaço reservado 

para o coletivo neste evento, onde haveria uma cabine preta, um objeto com proporções suficientes 

para que uma pessoa possa ocupar, contendo uma única cadeira giratória em seu interior, equipada 

com óculos de visualização de Realidade Virtual (Virtual Reality ou VR) e fones de ouvido para que 

a experiência seja completa em relação ao conceito de audiovisual e interação. Ao usuário entrar 

nessa cabine, seu interior estaria coberto de espelhos (especificamente quatro espelhos, uma em 

cada superfície do interior da cabine), tornando este local uma representação minimizada de uma 

casa de espelhos, como mencionado no conceito de criação do projeto. No entanto, ao entrar, não 

seria visível ao usuário a presença dos espelhos por estarem cobertos por um tecido preto, e assim 

o indivíduo poderia se acomodar na cadeira e iniciar sua experiência com os óculos e fone. 

 Na tela do óculos VR, o usuário assistiria um compilado de cenas dos episódios do podcast e 

dos conteúdos dos vídeos do canal no YouTube, absorvendo a temática do coletivo de forma des-

contraída, com apresentações de momentos chaves através da utilização do chroma key durante 

as gravações. Após a reprodução desses vídeos panorâmicos em 360º, que conteriam em torno de 

quatro a cinco minutos de duração, seria apresentada uma frase de efeito ao usuário e uma men-

sagem para que pudesse retirar o equipamento, e, ao fazê-lo, os tecidos que envolviam e cobriam 

todo o espaço dos espelhos não estariam mais ali, demonstrando o reflexo do próprio usuário. Essa 

etapa da experiência tem o objetivo de transmitir uma mensagem ao indivíduo, pois, através dessa 

forma, deste evento e dessa ação, o coletivo irá buscar sensibilizar o usuário de maneira direta e 

presencial. É importante ressaltar que além da mensagem a ser propagada, com isso também pre-

tende-se apresentar a marca e seu objetivo.

 Assim, é necessária a criação de um storyboard para que a compreensão da ação seja eficaz 

e de forma visual, como apresenta nas Figuras 72 e 73.



148

Figura 72: Storyboard da grande cabine preta e do curso da experiência em seu exterior e interior.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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Figura 73: Storyboard de como ocorrerá o vídeo em realidade virtual.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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 10.3 Merchandising como Agente de Divulgação

 Diante destas iniciativas estratégicas, pensou-se em desenvolver alguns produtos como 

meio de divulgação da marca e maior alcance do público desejado, a fim de atrair e capturar o pú-

blico para que este seja fidelizado e continue se engajando no conteúdo divulgado, para além da 

utilização das redes sociais. Assim, serão idealizados produtos como merch para serem vendidos 

também como forma de monetização do coletivo. Os produtos propostos foram pensados princi-

palmente no público primário e no secundário, analisando os costumes de compra de sua geração, 

resultando em camisetas, ecobags, bottons e canecas, como demonstram as Figuras 74 a 77. 

Figura 74: Mockup de camisetas.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)

Figura 75: Mockup das ecobags.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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 Assim, após definição e análise das ações projetuais, avança-se à próxima etapa do projeto, 

seguindo ainda de acordo com a metodologia Design Thinking (VIANNA et al., 2012), realizando-se 

a prototipação de alta fidelidade de uma das ações, seguida de seus devidos testes com usuários 

e a documentação destes, a fim de concretizar o ciclo da criação completa de projeto de design.

Figura 78: Mockup dos bottons.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)

Figura 77: Mockup de duas canecas.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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 Neste capítulo será relatado o desenvolvimento das ações projetuais que avançaram às eta-

pas de prototipação e testagem, seguindo ainda a metodologia do Design Thinking (VIANNA et al., 

2012). Este capítulo foi desenvolvido durante a pandemia de COVID-19, seguindo as restrições de 

isolamento social e as recomendações de saúde instruídas pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS). Apesar das restrições de tempo e de distanciamento social, foi possível testar de forma 

remota a ação da Plataforma Digital FOCCOS, a fim de completar o processo de design e captar in-

sumos para complemento da pesquisa sobre o uso do design para inferir sobre o tema da influência 

do audiovisual na percepção social.
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11. DESENVOLVIMENTO DA PLATAFORMA DIGITAL FOCCOS 

 Como já mencionado no Capítulo 2, a ação a ser desenvolvida foi então a Plataforma Digital 

FOCCOS71, com o objetivo de promover a participação dos públicos na construção de um cenário 

audiovisual coerente aos ideais discutidos ao longo deste trabalho. O desenvolvimento de projeto 

de Design de Interface seguiu a metodologia proposta por Garret (2002), obedecendo as etapas 

dos planos de Estratégia, Escopo, Estrutura, Esqueleto e Superfície, além de ainda estar situado 

dentro da metodologia de Design Thinking (VIANNA et al., 2012), seguindo ferramentas e princípios 

presentes na etapa de Prototipação. 

 De acordo com Vianna et al. (2012, p. 122), “O protótipo é a tangibilização de uma ideia, a pas-

sagem do abstrato para o físico de forma a representar a realidade — mesmo que simplificada — e 

propiciar validações”, ou seja, uma forma de elaborar propostas de ações detalhadas com o acom-

panhamento da equipe projetista e com o auxílio do ponto de vista do usuário, visto que dessa ma-

neira, é possível fazer com que ele participe ativamente do processo, interagindo com o protótipo, 

avaliando e proporcionando oportunidades de evolução do mesmo, como demonstra na Figura 78.

 Para tornar tangível a proposta de ação da Plataforma Digital do Coletivo FOCCOS, buscou-

-se efetuar um protótipo de alta fidelidade, sendo definido pela metodologia do Design Thinking 

(VIANNA et al., 2012) como uma representação bem próxima do produto final, apresentando ca-

71 O protótipo utilizado para a realização dos testes e visualização da plataforma digital, contendo as páginas finaliza-
das e navegáveis pode ser acessado pelo link: <https://www.figma.com/proto/nNLPrKobPbAx6VMbFLpXPj/Prototipo_Fi-
nal?node-id=151%3A915&amp;viewport=526%2C90%2C0.026887737214565277&amp;scaling=scale-down-width>.  
(Acesso em outubro de 2020).

Figura 78:  Demonstração do processo de prototipação.
(Fonte: VIANNA et al., 2012, p. 122)
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racterísticas de um mock-up. Para a construção deste nível de fidelidade foi necessário, entretanto, 

passar-se pelas diferentes etapas do desenvolvimento de interface propostas por Garret (2002), a 

fim de otimizar o processo de construção da plataforma.

 Com a etapa estratégica do desenvolvimento já compreendida no Capítulo 2 deste trabalho, 

é pertinente retomar o desenvolvimento a partir do Plano Escopo, no qual Garret (2002) sugere a 

definição de especificações de funcionalidades como a conjunção das partes funcionais da interfa-

ce, juntamente às necessidades de conteúdo, definidas como informações que serão necessárias 

para nutrir a plataforma. 

 Distinguiu-se então as principais funcionalidades da plataforma e as necessidades de con-

teúdo de cada uma delas:

 A promoção de discussões iniciadas pela plataforma e nutridas pelos usuários de maneira 

similar a fóruns online;

 A disponibilização de obras audiovisuais de usuários, que seriam curados pelo coletivo e 

poderiam receber comentários dos mesmos na plataforma;

 O upload de projetos para financiamento coletivo, que seriam criados pelos usuários a partir 

da própria plataforma;  

 A possibilidade de se solicitar, procurar e pedir para colaborar em projetos de outros usuá-

rios, que dependeria da solicitação e procura entre os próprios usuários da plataforma;

 Páginas de informação ao usuário, nas quais a plataforma deveria prover conteúdo textual 

que esclareça e possa sanar possíveis dúvidas do usuário a respeito dela;

 Um perfil, onde o usuário poderia alterar suas informações pessoais, definir tags com suas 

habilidades e interesses, além de acompanhar suas contribuições junto a plataforma;

 Por fim, foi decidido que a plataforma deveria também agregar um acesso à Revista Digital 

Foccaliza (mencionadas no Capítulo 2 deste trabalho), também a ser desenvolvida pelo coletivo 

FOCCOS.

 Com isso definido, partiu-se ao Plano Estrutura, cujo compreende a estruturação das fun-

cionalidades para seu uso na plataforma. Para isso, foram desenvolvidos fluxogramas, já separando 

as atividades que o usuário poderia realizar na plataforma, de acordo com o fluxo no qual o mesmo 

possua ou não cadastro, considerado como necessário para o melhor proveito da ação (Figuras 79 

a 82).
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Figura 79: Fluxograma das funcionalidades iniciais da plataforma sem login.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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Figura 80: Fluxograma das funcionalidades iniciais da plataforma com login.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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Figura 81: Continuação do Fluxograma com login. Ramo A.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)

Figura 82: Continuação do Fluxograma com login. Ramo B.
(Fonte: Produção Autoral, 2020) 
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 Como demonstrado na Figura 79, inicialmente o usuário sem login poderia apenas acessar 

superficialmente as funcionalidades do sistema, não podendo ver discussões específicas, sem a 

possibilidade de colaborar para os projetos de financiamento coletivo ou ainda sequer comentar 

nas obras, podendo apenas acessar à Revista Digital normalmente. Já quando o usuário estiver lo-

gado, como demonstrado no fluxo das Figuras 80 a 82, poderá ter acesso completo à plataforma 

e suas funcionalidades, podendo enviar seu projeto, sua obra audiovisual, interagir e participar das 

discussões.

 Além dos fluxogramas, nesta etapa, foi feito um Sitemap para a plataforma, a fim de mapear 

as páginas existentes nela e inferir como as funcionalidades se traduziriam em páginas acessadas a 

partir do navegador web, e que poderiam ser percorridas pelo usuário, também segmentados entre 

a navegação com ou sem login (Figuras 83 e 84).

Figura 83: Sitemap das telas com login.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)



163

Figura 84: Sitemap das telas sem login.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)

 Adentrando no Plano Esqueleto, foi necessário desenvolver wireframes, cujo de acordo com 

Garret (2002), é uma ferramenta metodológica que pode ser considerada como representação bá-

sica de todos os elementos da interface em questão, atuando de um modo em que todos os com-

ponentes se encaixem no layout proposto. Diante desse contexto, o wireframe tem capacidade de 

sintetizar todo o esqueleto de determinada interface em apenas um documento, se apresentando 

como ponto de referência visual para a realização da prototipação e desenvolvimento do produto 

final — a tela da interface no qual o usuário terá contato direto. Além disso, é também um tipo de 

prototipação de baixo nível de fidelidade, visto que não apresenta particularidades específicas do 

produto, como imagens, cores ou conteúdo textual, mas compreende a tomada de partida da ação, 

onde é possível arquitetar o caminho que o projeto poderá percorrer. Assim, os autores realizaram o 

desenvolvimento dos wireframes (Figura 85 e  Apêndice B) pautados em todos os detalhamentos 

definidos e fluxogramas desenvolvidos para tornar a concepção da plataforma ainda mais visual e 

tangível para sua construção. 

 Nesta etapa, na qual é feita a tradução visual das funcionalidades para o layout da platafor-

ma, é importante reforçar o desenvolvimento da mesma de maneira a se respeitar as “10 Heurís-

ticas de Nielsen” (NIELSEN, 1994), isto é, dez critérios de avaliação e análise de interfaces digitais, 

e princípios de design de interação que foram mantidos em mente durante o desenvolvimento da 

interface e, posteriormente, foram utilizados para realizar a avaliação e validação da mesma com 

usuários, como serão explicadas no próximo tópico deste trabalho.



164

Figura 85: Wireframe da Tela Inicial sem login.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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 Nesta fase, possui-se maior controle e também são tomadas as decisões sobre aspectos de 

navegabilidade e diagramação visual do layout da plataforma, relacionados também à hierarquia e 

arquitetura da informação. Assim, já seria planejado e pensado quais conteúdos de informação irão 

ser dispostos e utilizados em cada página, ainda que as especificações deles não estejam refina-

das. Foi assim então que se decidiu a navegabilidade da plataforma apoiada principalmente por um 

menu lateral, com atalhos para as principais páginas e que serviria como um guia para o usuário.

 A partir desse contexto, deu-se início à etapa de Plano Superfície, com o processo de exe-

cução da interface gráfica dessa ação projetual, no qual foi realizada inteiramente através da plata-

forma Figma72 para facilitar a programação dos comandos e da navegabilidade. Como já mencio-

nado, decidiu-se que a princípio o protótipo desta ação seria desenvolvido somente para desktop, 

uma vez que representa o modo como os públicos primário e secundário da plataforma a acessa-

riam mais frequentemente para o uso ideal de todas as funcionalidades, tendo a necessidade de, 

por exemplo, realizar uploads de vídeos com alta resolução ao enviar obras audiovisuais, que são 

usualmente acessadas e armazenados por computadores desktop ao invés do formato mobile, ou 

até mesmo pelo processo de participar de discussões e apoiar projetos. Assim, essa alternativa se 

aplica e se adequa melhor neste cenário para a prototipação, simulando o uso mais significativo da 

plataforma, ainda que futuramente seja plausível o desenvolvimento de uma adaptação responsiva 

para dispositivos móveis.

 Com a evolução e o encaminhamento do protótipo, se fez necessário a utilização de uma 

iconografia específica para o site (já adiantada no Capítulo 2 deste trabalho73) principalmente vista 

no menu principal da plataforma (Figuras 86 e 87), mas que permeia todas as páginas da mesma. 

Nesta etapa, já se criam os elementos e telas com aspecto finalizado, utilizando-se então da iden-

tidade visual da FOCCOS. Decidiu-se que as páginas apresentariam o fundo escuro, contrastando 

com os textos em branco, para uma navegação na qual a leitura não se mostre agressiva à visão, 

simulando a funcionalidade de modo noturno presente em diversos aplicativos. Assim, foi escolhido 

para o menu a cor amarela retirada da paleta de cores74, contrastando em relação à cor do fundo 

das páginas, que configuram um espaço majoritariamente em preto. Desta forma, o menu destaca-

-se na interface para que o usuário identifique sua presença facilmente, visto que, majoritariamente, 

seria através dele que ocorreria a navegação entre as páginas e telas. Além do fator de destaque, 

ao se realizar o mouse hover por cima do menu principal, o mesmo se expande e revela todas as 

informações acompanhadas de sua respectiva iconografia, explicitando o título das páginas, como 

72 Figma se trata de um editor gráfico e de prototipação de projetos de design, podendo ser navegável em web ou 
através de um aplicativo desktop e com colaboração em tempo real, com o intuito de tornar ferramentas de design mais 
acessíveis (ABOUT FIGMA, 201-?).

73 Ver item 8.5, Figura 53.

74 Ver Capítulo 2, item 8.3.
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demonstra as Figuras 86 e 87 abaixo. Para ajudar na identificação pelo usuário de que os títulos e a 

iconografia funcionam como botões que levam o usuário às diferentes páginas, também é possível, 

ao realizar o hover nos botões, ver a iconografia alterando para uma versão preenchida do ícone em 

questão, como mostra a Figura 87.

Figura 86: Menu lateral fechado. 
(Fonte: Produção Autoral, 2020)

Figura 87: Menu lateral aberto (sem login e com login). 
(Fonte: Produção Autoral, 2020)

 Além do menu, o rodapé de todas as páginas da plataforma possuem um footer com atalhos 

também para apoiar o menu com uma navegação global para qualquer página (Figura 88).

Figura 88: Footer da Plataforma Digital FOCCOS.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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 Com o login feito, torna-se visível na extremidade superior esquerda da página, posiciona-

dos ao lado do menu, botões flutuantes que são atalhos para a página de perfil e que abrem pop-
ups de notificações ou das conversas do usuário (Figura 89). Nestes pop-ups ilustra-se bem a heu-

rística de Compatibilidade do Sistema e do Mundo Real75 (NIELSEN, 1994), utilizando-se de uma 

linguagem adequada e compartilhada pelo público da plataforma (Figuras 90 a 96).

75 Melhor explicada, juntamente das outras heurísticas, no item 12.1 deste capítulo.

Figura 90: Modal de boas vindas.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)

Figura 89: Botões flutuantes que aparecem no canto da página ao fazer login.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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Figura 91: Modal de login.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)

Figura 92: Modal de cadastro.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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Figura 93: Modal de conversas.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)

Figura 94: Modal de notificações.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)

Figura 95: Modal de chat.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)

Figura 96: Modal de saída.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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 Vale então explorar-se agora as páginas principais para as funcionalidades da plataforma, 

a fim de entender e relatar melhor o seu funcionamento. Posto isso, inicia-se com a Página Inicial 

(Versão Sem Login, das Figuras 97 e 98), na qual é introduzido e explicado, em seções, as diferentes 

funcionalidades da plataforma. O intuito dessa página é introduzir e convencer usuários que aca-

baram de descobrir a plataforma a entendê-la e despertar o interesse em fazer o cadastro, visando 

estimular sua utilização com frequência. Assim, ao longo da página e ao final dela encontram-se 

botões e reforços para direcionar o usuário ao cadastro, além de uma das seções possuir também 

um atalho para a página da Revista Digital Foccaliza, também acessível sem login.

Figura 97: Página Inicial sem login (1).
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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Figura 98: Página Inicial sem login (2).
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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 Outra página também acessível anteriormente ao login e que tem intuito explicativo, é a 

página Sobre FOCCOS (Figura 99), que procura explicar melhor o funcionamento do coletivo FOC-

COS, além de como seria gerida a plataforma através dele e quais outras ações ele possuiria, servin-

do como um link para as outras ações projetuais, como o canal “Entrefoccos” e o podcast “Questão 

de Foccos”.

Figura 99: Página Sobre o coletivo FOCCOS.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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Figura 100: Página Inicial versão com login (1).
(Fonte: Produção Autoral, 2020)

 Após a realização do cadastro, o usuário seria redirecionado à Página Inicial (Versão Com 

Login, das Figuras 100 e 101). Nela, existem atalhos para as demais funcionalidades da plataforma, 

com um banner dinâmico que alterna entre os destaques de discussões com imagens amplas em 

movimentos que os acompanham. Logo após isso, são mostrados os seis destaques da semana 

em grade, para que possam ser vistos ao mesmo tempo. Abaixo deles, encontram-se os projetos 

em ascensão, ou seja, projetos em destaques na plataforma, com prévias e atalhos para cada um 

deles, além de um botão que direciona para a página de projetos. Por fim, repete-se aqui uma seção 

que introduz a Revista Digital Foccaliza, também contendo um atalho para página na qual é possível 

acessá-la.
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 Enquanto logado, na Página de Perfil (Figura 102), o usuário teria o domínio de customiza-

ção, podendo alterar seu nome, seu user, a foto, cor da página, etc, e como um complemento desse 

perfil, esse mesmo usuário poderia inserir suas skills da área pretendida, incluindo tópicos como 

direção de arte, animação, cast, edição de som, e assim por diante, para que dessa forma, outros 

participantes da plataforma possam visualizar este campo específico, caso estiverem em busca de 

colaboradores para seu projeto pessoal. Essa funcionalidade está diretamente relacionada a duas 

Heurísticas de Nielsen (1994), as quais se referem ao Controle e Liberdade para o usuário; e Efici-

ência e Flexibilidade de uso. É nessa página também que se encontram os registros de projetos ou 

obras audiovisuais que os usuários tenham enviado e registrado na plataforma, onde podem checar 

o andamento da aprovação destes e também um histórico de projetos já apoiados pelo usuário.

Figura 101: Página Inicial versão com login (2).
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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Figura 102: Página de Perfil.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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 Além dessas ações, logado ou não, o usuário da plataforma teria a possibilidade de visualizar 

a Página de Destaques da Semana (Figura 103). A diferença entre as ações de login é que ao logar, 

o participante pode navegar entre todo o histórico de destaques no banco de dados da plataforma, 

enquanto o usuário não logado pode visualizar apenas os destaques da semana vigente. Quando 

logado, a partir desta funcionalidade é possível interagir, fomentar discussões e debates criados 

sobre produções audiovisuais em geral, podendo estas serem tanto mainstream quanto indepen-

dentes. Ao interagir com outros usuários dessa Plataforma Digital, pode-se acompanhar o perfil dos 

mesmos e reagir em suas ações dentro da interface.

Figura 103: Página de Destaques.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)



177

Figura 104: Página de Destaque Específico (1).
(Fonte: Produção Autoral, 2020)

 Ao clicar em um Destaque Específico (Figura 104 e 105), o usuário pode realizar uma leitura 

da discussão escolhida e analisar sobre a mesma, além de ter a possibilidade de comentar e discor-

rer sobre sua opinião quanto ao assunto ou obra discutida com todos os outros usuários presentes 

na plataforma. Além do texto exposto nesta página, o autor da discussão tem a opção de inserir 

uma imagem que ilustre o tema e algumas hashtags sobre o mesmo, facilitando a jornada do usuá-

rio ao buscar assuntos relacionados na aba de pesquisa. 

 O objetivo principal da funcionalidade de Destaques é poder criar discussões interativas e 

públicas nas quais seriam levantados alguns debates específicos sobre audiovisual com foco em 

pautas sociais, buscando agregar ainda mais aos diálogos acerca dessas temáticas e fazendo com 

que haja uma troca de informações e conhecimento sobre a área.
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Figura 105: Página de Destaque Específico (2).
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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Figura 106: Página de Projetos.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)

 Na Página de Projetos (Figura 106) inicia-se a funcionalidade de financiamento coletivo. Nes-

ta página, é possível procurar e escolher projetos para apoiar financeiramente através do banner 

que apresenta projetos em destaques ou a partir dos cards de projetos que se localizam abaixo 

dele e indicam uma prévia do mesmo, acompanhado de uma imagem, breve descrição e o pro-

gresso monetário do projeto em relação à meta final. O objetivo desta funcionalidade é viabilizar a 

execução de obras que discutam as pautas sociais de grupos que normalmente não recebem apoio 

de grandes produtoras ou outros meios privados de financiamento, a fim então de promover a am-

plificação de vozes que normalmente não teriam meios para se concretizar.
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 Ao abrir um Projeto Específico (Figura 107), o usuário seria apresentado à imagem de capa 

do projeto, acompanhada do título e da breve descrição do mesmo. Abaixo deste header, a página 

se divide verticalmente, com o espaço à esquerda destinado para abas que ancoram o usuário para 

pontos específicos da descrição do projeto, como: o pedido por colaborações, a seção de “Pergun-

tas Frequentes” sobre o projeto ou o plano orçamentário. É nesta página que seria possível utilizar-

-se da funcionalidade de colaboração, uma vez que, se o autor do projetor solicitar a colaboração 

de um usuário com certa habilidade específica, aquele que possuir esta habilidade pode clicar no 

botão e iniciar um chat com o autor do projeto para combinar a sua participação.

 Já o espaço à direita contém o valor da meta que o projeto planeja alcançar, com uma barra 

que mostra o progresso desta meta e o número de pessoas que já apoiaram. Abaixo disso, exis-

tem cards com os diferentes pacotes de recompensas destinados a explicar os brindes oferecidos 

aos usuários que apoiem com determinados valores. Essa estruturação é comum em outras pla-

taformas de financiamento coletivo tidas como projetos referenciais pensados para a ação76, com 

o diferencial da plataforma FOCCOS sendo o foco e especificidade voltados ao financiamento de 

produções audiovisuais. Ao clicar em um dos cards ou no botão de apoiar, o usuário logado é redi-

recionado a um fluxo de pagamento que conclui o processo de apoio.

   

76 Plataformas de financiamento coletivo, como por exemplo: os sites <catarse.me> ou <vakinha.com.br>, que permitem 
que usuários cadastrem ideias de projetos para arrecadarem doações para que possam ser concretizados.
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Figura 107: Página de Projeto Específico (versão com login).
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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 O conteúdo que aparece na página de Projeto Específico é resultado direto do que o usuá-

rio autor preenche na página de Enviar Projeto (Figura 109). Nela, a interface acompanha o usuário 

de maneira simplificada no preenchimento das informações necessárias que se desenvolvem por 

etapas, para que seja compreensível ao autor do projeto e incentive que este preencha seu envio de 

projeto da melhor maneira possível, incluindo todas as informações relevantes para que seu finan-

ciamento seja completo e atinja a meta esperada. Assim, o usuário que deseja fazer upload do seu 

projeto precisa preencher as seguintes etapas da plataforma:

Figura 108: Etapas do processo de Enviar um Projeto.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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Figura 109: Tela de Enviar Projeto (1).
(Fonte: Produção Autoral, 2020)

 Com o intuito de auxiliar o público-alvo primário deste projeto, inseriu-se uma funcionalida-

de onde seria possível introduzir uma obra audiovisual independente e de autoria do usuário, que 

aborde uma temática com teor social, buscando dar ainda mais relevância ao assunto, amplificando 

as vozes dos grupos marginalizados pelo sistema e pela própria indústria audiovisual, além de ofe-

recer um espaço digital de divulgação do trabalho de todos os colaboradores da obra, gerando um 

incentivo aos outros profissionais da área.

 Dessa forma, foi pensado na Página de Comunidade (Figura 110), uma tela que apresenta 

todas as produções audiovisuais cadastradas pelos usuários, as quais devem passar por um pro-

cesso de análise do Coletivo FOCCOS.
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Figura 110: Página de Comunidade.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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 Ao selecionar uma Obra Específica (Figura 111) da lista apresentada na tela de Comunidade, 

surge um pop-up no qual é apresentado ao usuário todas as informações técnicas da produção au-

diovisual em questão, como: nome do (a) diretor (a), produtor (a), roteirista, ano de produção da obra, 

sua duração e Estado em que foi produzido o conteúdo, ou seja, o local específico. Além dessas 

informações, é possível inserir algumas taglines que descrevem ainda mais o vídeo, demonstrando 

qual categoria e gênero a obra se encaixa, e sua classificação indicativa.

 Essa funcionalidade ainda possui algumas diferenças para usuários logados e não-logados, 

especificamente a visualização e adição de comentários sobre a obra, isto é, ao não possuir um ca-

dastro, não será permitida essas ações.

 Quando o usuário decidir iniciar o vídeo clicando no botão de play, esse pop-up mudará a cor 

de seu background para um tom de cinza mais escuro, evitando problemas de contraste em relação 

ao vídeo. Nessa mesma tela, surgiria dois novos botões, sendo de “Pausa” e “Modo Tela Cheia”, ofe-

recendo opções de visualização ao usuário e lhe dando o controle de decisão do vídeo. 
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Figura 111: Página de uma Obra Específica.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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Figura 112:  Etapas do processo de Enviar um Projeto.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)

 Outra funcionalidade significativamente importante para a plataforma, trata-se de Enviar 

uma Obra Audiovisual (Figura 113) para análise do coletivo, isto é, uma produção audiovisual finali-

zada, onde aparecerá na Página de Comunidade após ser aprovada. Durante o processo de enviar 

as informações da obra, o usuário deverá passar por cinco etapas, exatamente como demonstra a 

Figura 112.
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Figura 113: Página de Enviar Obra Audiovisual.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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12. TESTES E VALIDAÇÃO

 Diante do protótipo realizado através da plataforma Figma, partiu-se para a execução dos 

testes com o próprio público-alvo: usuários que possuem características semelhantes às personas 

definidas no Capítulo 2 do projeto, ou seja, jovens adultos de aproximadamente 18 a 28 anos que 

possuem interesse por pautas sociais e pelo universo do audiovisual. Algumas dessas pessoas ain-

da são graduandos ou graduados na área de Cinema e Audiovisual, compreendendo assim tanto o 

público primário, quanto o secundário77. Além disso, é possível observar que uma das personas for-

muladas não reflete um usuário frequente da plataforma (a persona Leonardo, vista na Figura 20). 

Justamente por esse motivo, não foi selecionado um usuário para o teste baseado nesta persona, 

já que diante de seus interesses e hobbies, essa persona não se encaixa com a proposta da ação 

projetual em questão, mas sim fazendo parte de outras ações propostas pelo projeto e descritas no 

Capítulo 2.

 Através de um planejamento operacional e da produção de um roteiro prevendo as tarefas 

para uma boa realização dos testes (Apêndice D), definiu-se por meio da metodologia do Design 

Thinking (VIANNA et al., 2012, p. 122) que o nível de contextualidade do teste deste protótipo se en-

caixa na categoria de contexto total, ou seja, envolve o usuário final em seu ambiente final, uma vez 

que os 10 usuários foram testados de forma não-presencial, em suas próprias casas e seus próprios 

computadores, refletindo os usuários finais no ambiente e meio pelo qual estariam navegando na 

Plataforma Digital FOCCOS em seu lançamento. 

 Como forma mais assertiva de testar, pensou-se então em utilizar o teste de observação 

individual com cada um dos usuários deste processo, a partir da participação em uma videochama-

da com os autores deste projeto e compartilhando a tela de seus computadores através das pla-

taformas Discord ou Google Meet (ambas utilizadas e conhecidas pelos participantes dos testes). 

Por fim, todo o procedimento foi gravado como método de documentação para o projeto, visando 

realizar uma análise das reações, impressões e ações do usuário ao fim desta etapa. Além disso, os 

dois autores participaram de todos os testes, alternando-se entre realizar anotações textuais de 

cada passo feito pelos usuários e guiar o procedimento, informando aos participantes as tarefas 

planejadas no roteiro. Alguns dos integrantes do teste não se sentiram confortáveis para gravar 

suas reações e para não criar um cenário de constrangimento a estes, respeitou-se essa decisão.

 Assim, pôde-se definir um cronograma para cada um desses integrantes, aproveitando uma 

hora para cada teste (um tempo extenso para que todas as tarefas fossem realizados tranquila-

mente), garantindo que todas as questões sobre a plataforma fossem devidamente explicadas ao 

participante e que este pudesse se expressar e navegar no tempo ideal para simular o uso final, 

77 Vide Capítulo 2, item 5.
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como indicado na tabela abaixo:

 

 Para este relatório, cada um dos participantes foram identificados por meio de siglas refe-

rente às letras iniciais de seus respectivos nomes, com o intuito de preservar suas identidades e 

assegurar a privacidade. Durante a realização do planejamento operacional, definiu-se como cada 

um desses possíveis usuários estão relacionados às principais características das personas. Por 

exemplo: P.D. é um dos participantes formado em Cinema e Audiovisual, mas atualmente está se 

especializando em Jornalismo, possuindo interesse por pautas sociais, próximo do que o proposto 

pela persona Lucas (Figura 17) demonstra ser. Enquanto isso, G.F. é formada em Jornalismo, onde 

concluiu sua graduação apresentando um trabalho de conclusão de curso sobre periferias por meio 

de um documentário, explicitando seu interesse na criação de conteúdo audiovisual e apresentan-

do desta forma, traços significativos de interesse na área e busca pelo engajamento nas pautas so-

ciais, se aproximando das características da persona Ingrid (Figura 21). Assim seguiu-se o critério 

para escolher os outros 8 participantes do teste.

Tabela 1: Cronograma para a realização dos testes com usuário.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)



191

Tabela 2: Tarefas do primeiro cenário do teste com os usuários.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)

 Com o apoio do roteiro, foi possível definir todas as tarefas que os usuários deveriam efetuar 

para que o andamento deste procedimento fosse devidamente realizado. Inicialmente, um dos au-

tores do projeto introduziu ao participante como funcionaria todo o processo de teste e informava 

sobre as limitações do protótipo da plataforma digital (através do Figma). Em seguida, era feita uma 

breve apresentação dos dois cenários de teste que ocorreriam em diante, onde cada um teria tare-

fas específicas, como é demonstrado nas Tabelas 2 e 3.

 Primeiramente, ao receber o link do protótipo, o participante teria autonomia para realmente 

explorar o conteúdo apresentado pelas telas da interface, clicando nos botões e entrando nas telas 

que preferir, além de comentar sobre todas suas decisões. Todos os testes passaram por essa eta-

pa, onde o usuário decidia por conta própria por onde navegar.

 Neste primeiro cenário, é simulado uma forma onde o usuário está navegando pela Internet 

até ser diretamente influenciado por um anúncio da FOCCOS, cujo apresentaria um pouco sobre a 

plataforma digital. Com isso, ao clicar no anúncio em questão, o participante, teoricamente, entraria 

na página e exploraria seu conteúdo sem ter nenhum tipo de conhecimento sobre a marca ou o 

coletivo.
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 Já no segundo e último cenário, o participante estaria parcialmente habituado ao protótipo e 

suas funções principais. Neste caso então, os autores do projeto explicaram de forma aprofundada 

sobre algumas das ações que a plataforma oferece, esclarecendo as funções que mais se destaca-

ram, como a de colaboradores e financiamento coletivo. Assim, o usuário poderia simular o cenário 

em que deveria interagir com o conteúdo apresentado como se fosse um criador de conteúdo, isto 

é, um Emissor.

 Ao fim de cada teste, enviou-se um formulário desenvolvido através da plataforma Google 
Forms com algumas questões pontuais sobre a experiência de navegação da plataforma digital de 

cada um dos participantes, no qual havia 10 afirmações relacionadas às 10 Heurísticas de Nielsen 

(1994), fazendo com que o participante escolhesse um número variável de um a cinco, no qual o 

“um” se referia a “Discordo Totalmente” e o “cinco” a “Concordo Totalmente” com a frase proposta 

(Apêndice E). Com essas informações, foi possível criar uma série de gráficos e recolher feedbacks 
dos usuários.

 12.1 Impressões Gerais e Relatório das Atividades

 As impressões relatadas pelos usuários nos testes foram positivas. Os participantes rela-

taram que gostaram dos elementos visuais e do tom de voz da plataforma, indicando que a iden-

tidade visual e linguagem utilizada no projeto são compatíveis com os públicos-alvos. Não houve 

dificuldades quanto à navegação com o menu lateral, e a predominância do fundo escuro foi bem 

recebida pelos participantes, que indicaram que seria ideal para o uso prolongado nas discussões 

da plataforma. 

Tabela 3: Tarefas do segundo cenário do teste com os usuários.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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Gráfico 1: Avaliação da primeira Heurística.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)

Gráfico 2: Avaliação da segunda Heurística.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)

 As impressões enviadas pelos usuários a partir do questionário, indicam que a plataforma 

é complacente às Heurísticas de Nielsen (1994), uma vez que cada pergunta se relacionava a uma 

heurística diferente, como mostram os gráficos dos resultados do formulário, organizados a partir 

do título da heurística e da afirmação referente a ela apresentada ao usuário para avaliação (Gráfi-

cos 1 a 10). 

 Essas representações indicam que, referente às heurísticas de um a quatro (que dizem res-

peito à Visibilidade do Status do Sistema; Compatibilidade entre o Sistema e o Mundo real; Controle 

e Liberdade para o usuário e Consistência e Padronização), os usuários avaliaram bem a plataforma, 

confirmando que a mesma se encontra complacente com essas diretrizes, visto que todas recebe-

ram uma média acima de quatro pontos.



194

Gráfico 3: Avaliação da terceira Heurística.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)

Gráfico 4: Avaliação da quarta Heurística.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)

 Para a quinta heurística (Prevenção de Erros), as avaliações se mostraram mais balanceadas, 

resultando em uma média de 2,7 pontos. Neste critério, o resultado ideal seria que os usuários dis-

cordassem da afirmação, indicando não imaginar cometer erros na plataforma. Acredita-se que a 

avaliação desta diretriz tenha variado devido aos problemas de nomenclatura que alguns usuários 

enfrentaram durante os testes.
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Gráfico 5: Avaliação da quinta Heurística.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)

Gráfico 6: Avaliação da sexta Heurística.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)

 Para as heurísticas finais, as de seis à dez (que se referem respectivamente ao Reconhe-

cimento em vez de Memorização; Eficiência e Flexibilidade de uso;  Estética e Design Minimalista; 

Recuperação de Erros e Ajuda e Documentação), a plataforma também foi positivamente avaliada, 

com todas sendo classificadas com uma média acima de quatro pontos, e com a heurística refe-

rente à pertinência e pregnância visual das informações (Design e Estética Minimalista) recebendo 

uma avaliação de cinco pontos de todos os usuários.
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Gráfico 7: Avaliação da sétima Heurística.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)

Gráfico 8: Avaliação da oitava Heurística.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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Gráfico 9: Avaliação da nona Heurística.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)

Gráfico 10: Avaliação da décima Heurística.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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 Uma segunda etapa do formulário continha afirmações que procuravam identificar impres-

sões a respeito da utilidade e interesse do site por parte dos usuários. Nestas afirmações, todos os 

participantes do teste marcaram que acreditam que encontrariam discussões pertinentes e rele-

vantes nesta plataforma; que a plataforma poderia ajudar a financiar e divulgar um projeto autoral e 

que poderiam achar projetos para colaborar na mesma (Apêndice F).

 Por fim, foi colocado uma pergunta para que os participantes pudessem confirmar se as 

nomenclaturas das páginas da plataforma eram indicativas do conteúdo das mesmas (colocado: 

“Os títulos das páginas e das funcionalidades são compreensíveis e estabelecem uma relação com 

o conteúdo das mesmas?”), de modo a confirmar as suspeitas do grupo de que a nomenclatura 

das páginas e das funcionalidades poderiam ser motivo de confusões dentro da plataforma. Nesta 

questão, metade dos usuários responderam que concordam totalmente com a colocação, e meta-

de responderam que não concordam nem discordam da informação, indicando um possível pro-

blema com este aspecto, que será melhor discutido então no próximo tópico junto a propostas de 

adequações que poderiam ajudar a solucioná-lo.

13. PROPOSTAS DE ADEQUAÇÕES

 Após a realização dos testes, foram analisados os percursos e a interação dos diferentes 

usuários com a plataforma, juntamente às anotações e respostas do formulário enviado, para que 

assim fosse possível converter as observações tomadas em propostas de adequações, ou seja, 

mudanças em elementos da plataforma para prevenir que possíveis erros ou confusões voltem a 

acontecer. Para isso, foi levado em conta os problemas notados que aconteceram com mais frequ-

ência e as opiniões expressas por múltiplos usuários, com discernimento para compreender quais 

opiniões reverteriam numa melhora ideal para experiência de usabilidade da plataforma para o pú-

blico em geral.

 13.1 Adequações Gerais

 Primeiramente, é pertinente comentar as adequações propostas baseadas em impressões 

ou aspectos gerais não enquadrados nas funcionalidades discutidas separadamente, encontrados 

durante a realização das tarefas listadas no Tópico 12 deste trabalho (Tabelas 2 e 3). Um dos pri-

meiros problemas detectados foi uma dificuldade em reconhecer que havia conteúdo para scroll na 

página inicial. Para isso, imagina-se trazer a divisão entre as seções de conteúdo na página e tornar 

as setas de indicação de scroll presentes em um botão clicável e animado, que se movimenta para 

cima e para baixo, indicando a existência de mais conteúdo através das microinterações como a 

realização do scroll ou clicando-se no botão.
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 Outro problema identificado por meio da validação, foi durante a Tarefa n.º 6, na qual era 

pedido para que o usuário tentasse realizar logout da plataforma. Notou-se que cinco dos dez usu-

ários que realizaram o teste procuraram essa funcionalidade na tela de Perfil. Assim, propõe-se que 

seja adicionado mais um botão para realizar esta ação (além do que já existe) na página de perfil, 

próximo ao botão de Editar Perfil, mas diferenciado por cor e tamanho.

Figura 114: Frames da animação para indicação do scroll.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)

Figura 115: Novo botão de logout na página de Perfil.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)

 Também foi notado que durante o cadastro (Tarefa n.º 1) seria de bom proveito incluir um 

campo para confirmação de senha, além de uma explicação sobre os requisitos a respeito dela, 

como número mínimo de caracteres, por exemplo.
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 Por fim dos aspectos gerais, a funcionalidade de colaboração, experienciada na Tarefa n.º 9, 

na qual um usuário pode solicitar para colaborar em um projeto que esteja participando de campa-

nha de financiamento coletivo na plataforma, recebeu um feedback muito positivo, com diversos 

participantes dos testes indicando como uma ferramenta interessante que os atrairia para o site. A 

participante A.H. buscou ressaltar ainda que essa “é uma função que eu adoraria poder usar, com 

certeza iria sempre procurar algum projeto para participar”. Assim, acredita-se que a funcionalidade 

poderia ocupar um papel de maior destaque na plataforma, incluindo páginas e atalhos no menu 

dedicados somente a ela, ao contrário de utilizá-la apenas na página de projeto específico, e poden-

do ainda destacá-la nos materiais de divulgação da plataforma.

Figura 116: Novas informações sobre a criação de senha.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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 13.2 Adequações relacionadas à funcionalidade de financiamento coletivo

 A partir das Tarefas n.° 10 e 11, relacionadas à funcionalidade de financiamento coletivo, re-

ferentes às páginas até o momento denominadas como páginas de “Projeto”, foi possível identificar 

que um dos principais equívocos cometidos pelos testadores, apresenta-se como um conflito com 

as páginas desta funcionalidade em relação às páginas de “Comunidade”, que compreendem obras 

audiovisuais enviadas pelos usuários da plataforma. Esta confusão se mostrou aparente durante o 

comando das Tarefas de n.° 8 e 10, que compreendiam o pedido para enviar uma obra audiovisual e 

um projeto na plataforma, respectivamente, quando diversos participantes entravam na página de 

Projetos para enviar uma obra autoral ou na página de comunidade. 

 Assim, uma sugestão de adequação iniciaria na mudança de nomenclatura dessas páginas, 

de forma que sejam mais explicitamente ligadas às suas funcionalidades. Para a função de finan-

ciamento coletivo, decidiu-se então alterar o nome de “Projetos” para “Campanhas” e, subsequen-

temente, a nomenclatura da funcionalidade “Enviar Projeto” para “Iniciar uma campanha”, diferen-

ciando da contraparte “Enviar obra audiovisual”. A diferenciação entre os verbos “enviar” e “iniciar” 

podem também ajudar na distinção das funcionalidades, uma vez que o verbo “enviar” remete ao 

envio de algo já previamente existente, como uma obra audiovisual, enquanto o verbo “iniciar” reme-

te a criação de algo novo, no caso, a campanha de financiamento.

 Ainda para evitar equívocos em relação a estas funcionalidades, decidiu-se também incluir 

um modal de explicação do recurso, que estaria disposto na primeira visita do usuário nas pági-

nas de Campanha (previamente denominada de Projetos), conforme Figura 117 e Iniciar Campanha 

(previamente denominada de Enviar Projeto), conforme Figura 118. Deste modo, na sua primeira 

visita, o usuário poderia ter uma introdução que o informe a respeito da finalidade e do uso dos re-

cursos disponíveis, evitando possíveis equívocos.
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Figura 117: Modal explicativo sobre a Página de Campanhas
(Fonte: Produção Autoral, 2020)

 Uma vez que os usuários localizassem o recurso de envio, não houveram grandes dificulda-

des durante a realização da Tarefa n.° 10, que pedia ao participante que enviasse um projeto próprio 

para a plataforma. As únicas observações foram em relação à indicação de instruções a respeito 

de tamanhos possíveis para o envio de imagens (Figura 119). Entretanto, percebeu-se que seria 

positivo se os usuários pudessem desfrutar de um manual de envio de financiamento coletivo, que 

poderia ser formulado pelo coletivo FOCCOS e indicado através de um link externo no modal de-

senvolvido e na primeira etapa do início de campanha, para sanar ainda mais eventuais dúvidas no 

processo, como ocorre em plataformas de intuitos semelhantes, como a plataforma Catarse.
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Figura 118: Modal explicativo sobre a como Iniciar uma Campanha.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)

Figura 119: Instruções sobre a imagem que deve ser inserida na plataforma.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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 Nos testes, também notou-se que, ao realizar a Tarefa n.° 11, cerca de metade dos parti-

cipantes tentou procurar o projeto ou a obra enviados a partir das páginas próprias de Projetos e 

Comunidade. Assim, decidiu incluir também um atalho para que seja possível acessar a página de 

perfil a partir dessas páginas, já ancorada à seção de Campanhas Enviadas no perfil.

Figura 120: Adequações na página de Campanhas.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)

 13.3 Adequações relacionadas à funcionalidade de assistir obras

 Assim como na funcionalidade de financiamento coletivo, os participantes dos testes tive-

ram dificuldades na Tarefa n.° 8, que solicitava aos usuários uma tentativa de envio de uma obra au-

diovisual na plataforma, que acabou confundindo os dois recursos e suas páginas. Deste modo, pro-

põe-se adotar medidas de adequação semelhantes para as páginas de comunidade. Uma vez que 

já foi alterada a nomenclatura da funcionalidade de financiamento coletivo, acredita-se que o termo 

“Comunidade” continue sendo apropriado para esta funcionalidade, sendo necessário apenas alte-

rar a nomenclatura da página de “Enviar Obra Audiovisual” (Figura 113) para “Enviar um Audiovisual”. 

Além disso, também propõe-se adicionar modais explicativos na primeira visita do usuário nestas 

páginas.
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Figura 121: Modal explicativo sobre a Página de Comunidade.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)

 Igualmente, também foi observado nesta tarefa participantes que procuravam a funcionali-

dade de inserir sua própria obra audiovisual diretamente na página de comunidade, sendo pertinen-

te adicionar também um atalho que redirecione o usuário à página de perfil a partir desses locais, já 

ancorado à seção de obras enviadas pelo usuário.
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Figura 122: Botão de atalho para a funcionalidade “Ver Minhas Obras”.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)

 Referente à funcionalidade de enviar uma obra audiovisual, além das adequações semelhan-

tes às já explicadas no tópico anterior de projetos, sugestões de adequações geradas pelos usu-

ários nos testes foram consideradas como pertinentes propostas de adaptações. Uma destas é 

alterar a definição de classificação indicativa das obras, que poderiam ocorrer através de botões já 

aparentes e pré-selecionados.

 Por fim, refere-se à hierarquia da informação do título e da legenda das imagens da etapa de 

aguardo por aprovação da tela de Enviar Obra Audiovisual (Figura 113), ambas trazidas para cima 

para adiantarem a leitura do usuário e melhor esclarecer as informações da página.

 13.4 Adequações relacionadas à funcionalidade de discussões

 Para esta funcionalidade, testada a partir da Tarefa n.° 5, foi percebido uma dificuldade dos 

usuários de identificarem onde aconteciam as discussões na plataforma, com parte dos usuários 

conseguindo acessar a discussão apenas a partir da página inicial e outros precisando de orienta-

ção. Alguns deles indicaram que tinham a impressão que as discussões estariam na página “Comu-

nidade”. Enquanto alguns usuários disseram que a nomenclatura “Destaques” indicava que seriam 

itens destacados pelo próprio coletivo e pela plataforma, foi comentado que a impressão que o 

termo possuía era de que “seriam destaques de todo conteúdo da plataforma, entre obras, projetos 
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Figura 123: Adequações das nomenclaturas das páginas no menu.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)

e revista, e não só discussões”, como mencionado por L.Q. Assim, mostrou-se pertinente como ade-

quação para esta funcionalidade a mudança da nomenclatura de “Destaques” para “Discussões”.

 Por fim, então, a plataforma se mostrou eficaz, identificada pelo seu público e sem grandes 

problemas que inviabilizariam sua futura implementação. As adequações necessárias se dão por 

problemas facilmente corrigíveis e que não interferem significativamente na usabilidade ou perti-

nência da ação, que foi aprovada e bem recebida pelos usuários participantes do teste. Deste modo, 

o grupo considera que a plataforma é adequada para suprir os objetivos almejados de incentivar o 

debate de obras audiovisuais que combatam a fala mítica e de ampliar as vozes dos grupos margi-

nalizados.





 Com o desenvolvimento do presente trabalho, foi possível concluir que o audiovisual e o de-

sign podem gerar um impacto significativo diante da sociedade, podendo ser considerados agen-

tes mediadores da mudança social de forma que a propagação da mensagem transmitida ocorra 

por meio de narrativas construída através das produções audiovisuais idealizadas e executadas de 

forma justa. 

 Ao longo da pesquisa, foi inegável o reconhecimento das características da propagação da 

fala mítica e das mensagens que afetam negativamente a percepção social de diversas maneiras 

em nossos cotidianos e em diversas das produções audiovisuais que consumimos e apreciamos. 

Realizar esta pesquisa é, então, um chamado para reavaliar e repensar todo conteúdo midiático ao 

qual estamos expostos, buscando entender como ele está sendo usado para alterar a sociedade 

em que vivemos e como as diversas mensagens propagadas impactam o meio social e os diversos 

grupos marginalizados, que têm suas narrativas silenciadas ou exploradas superficialmente.

 A realização deste projeto condiz com as esperanças depositadas pelos autores na união 

do design e do audiovisual para a conscientização e educação a respeito das pautas sociais, envol-

vendo o público relacionado a ambas as áreas e às pautas sociais discutidas ao longo do trabalho. 

Culminou-se então na criação de uma plataforma que busca proporcionar uma rede de discussão, 

colaboração e apoio aos interessados na área, fortalecendo e promovendo a visibilidade destas 

temáticas, como desejado durante a investigação do tema do projeto. Finalizar este processo com 

a validação junto ao público-alvo, sinalizando o interesse do mesmo em uma aplicação devida da 

plataforma, é animador para os autores, uma vez que instiga a exploração do potencial de mudança 

a partir do audiovisual e da análise destes na sociedade.

 A criação do coletivo FOCCOS representa então para o grupo, um ponto de partida em uma 

jornada aprofundada profissionalmente na área do design e do audiovisual, sendo uma conclusão 

pertinente ao percurso dos autores durante a Universidade, sintetizando o interesse artístico, social 

e político na área do Design, permitindo explorar o seu potencial de impacto e mudança. Há ainda o 

interesse de se desenvolver e ampliar ainda mais as ações projetuais propostas para além da con-

clusão deste trabalho, principalmente as quais não foram possíveis se avançar na etapa de prototi-

pação e desenvolvimento.

 Por fim, a compleição do trabalho e sua realização se mostrou positiva para o crescimento 

pessoal e profissional dos autores, que se encontram satisfeitos, não apenas com o resultado final 

do trabalho, mas com toda a sua realização.



210



211



212

A SOCIEDADE do Espetáculo. Direção de Guy Debord. França: Simar Films, 1973. (88min.). Disponível em 
<https://www.youtube.com/watch?v=q0AJ66Rb-1o>. Acesso em ago de 2020.

ABOUT Figma, the collaborative interface design tool. Figma. Disponível em <https://www.figma.com/
about/>. Acesso em outubro de 2020.

ADORNO, Theodor; HORKHEIMER, Max. Dialética do esclarecimento: fragmentos filosóficos. Tradução de 
Guido Antonio de Almeida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985.

AGOINSIDER. ART pick of the week: INFINITY MIRRORED ROOM – LET’S SURVIVE FOREVER. 2019. 
Disponível em <https://ago.ca/agoinsider/art-pick-week-infinity-mirrored-room-lets-survive-forever>. Aces-
so em maio de 2020.

AGOSTINI, Nilo. Conscientização e Educação: ação e reflexão que transformam o mundo. Pro-Posi-
ções,  Campinas ,  v. 29, n. 3, p. 187-206, 2018. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_art-
text&pid=S0103-73072018000300187&lng=en&nrm=iso>. Acesso em abril de 2020. 

AGUIAR, Flávia Ferreira de Paula. Jasmine: A representação do Oriente e da mulher sob a ótica da Dis-
ney. Rio de Janeiro, 2014. Disponível em <https://pantheon.ufrj.br/bitstream/11422/4531/1/FAguiar.pdf>. Aces-
so em março de 2020.

ALVES, Alvaro Marcel. O método materialista histórico dialético: alguns apontamentos sobre a subjeti-
vidade. Revista de Psicologia da UNESP 9(1), 2010.

ALVES, Ana Rodrigues Cavalcanti. O Conceito de Hegemonia: De Gramsci a Laclau e Mouffe. Lua Nova, 
São Paulo, 80: 71-96, 2010. Disponível em <http://www.scielo.br/pdf/ln/n80/04.pdf>. Acesso em abril de 2020.

ALVES, Marcia; CLEIDE, Luciane Antoniutti, FONTOURA, Mara. Mídia e produção audiovisual: uma introdu-
ção. Editora Ibpex - Curitiba. 2008. 

AMARAL, Inês. Participação em rede: do utilizador ao “consumidor 2.0” e ao “prosumer”. Comunicação 
e Sociedade, vol. 22., p. 131-147, 2012.

ANAZ, Sílvio Antonio Luiz. Imperialismo Cultural: a Falibilidade do Paradigma Clássico da Comunica-
ção. Intercom, Ouro Preto, 2012. Disponível em <http://www.intercom.org.br/PAPERS/REGIONAIS/SU-
DESTE2012/resumos/R33-0709-1.pdf>. Acesso em abril de 2020.

B9. Restauração em 4K do primeiro filme dos irmãos Lumière feita por fãs viraliza. 2020. Disponível em 
<https://www.b9.com.br/121003/restauracao-em-4k-do-primeiro-filme-dos-irmaos-lumiere-feita-por-fas-
-viraliza/>. Acesso em abril de 2020.

BARTHES, Roland. Mitologias. Tradução de Rita Buongermino, 4a ed. Pedro de Souza e Rejane Janowitzer. - 
4a ed. - Rio de Janeiro: DIFEL, 2009.



BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação de pessoas em mercadorias. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Ed. 2008.

BETTLEHEIM, Bruno. A psicanálise dos contos de fada. São Paulo, Editora Paz e
Terra, p. 3-20, 2002.

BONSIEPE, Gui. Design como prática de projeto. Editora Blucher, 2012.

_____________. Design, Cultura e Sociedade. São Paulo: Blucher, 2011.

BORGES, Stephanie. As visões do futuro por Janelle Monáe. Medium, 2018. Disponível em <https://medium.
com/@stephieborges/as-vis%C3%B5es-do-futuro-por-janelle-mon%C3%A1e-e0591f21c518>. Acesso em 
abril de 2020.

BRAGA, Nívea Pimenta; OLIVEIRA, Rafael Moraes de. Os cinco sentidos no marketing: A importância dos 
estímulos multissensoriais para despertar a emoção e gerar inclusão social. In: XVIII Congresso de 
Ciências da Comunicação na Região Sudeste. 2013.

BRAINSTORMERS PUCCAMPINAS. BRAINSTORMERS 2018 - 1° dia de palestras. Campinas, 23 out. 2018. 
Facebook: BrainStormers. Disponível em:  <https://www.facebook.com/pg/BrainStormersPUCCampinas/
photos/?tab=album&album_id=2084817621584772&ref=page_internal> Acesso em junho de 2020.

BRANDÃO, Monique. O que é Reverb? Como usar o efeito mais versátil da mixagem. Landr, 2017. Dispo-
nível em <https://blog.landr.com/pt-br/o-que-e-reverb/> Acesso em junho de 2020.

BRASIL ESCOLA. Espelhos Esféricos. 2020. Disponível em <https://brasilescola.uol.com.br/fisica/espelhos-
-esfericos.htm>. Acesso em maio de 2020.

BÜRDEK, Bernhard E. Design-história, teoria e prática do design de produtos. Editora Blucher, 2010.

CAVALCANTE, Zedequias Vieira; DA SILVA, Mauro Luis Siqueira. A importância da Revolução Industrial no 
mundo da tecnologia. Maringá: Cesumar, 2011. Disponível em <http://www.cesumar.br/prppge/pesquisa/
epcc2011/anais/zedequias_vieira_cavalcante2.pdf>. Acesso em abril de 2020.

CARCANHOLO, Marcelo Dias. Conteúdo e forma da crise atual do capitalismo: lógica, contradições e 
possibilidades. REVISTA CRÍTICA E SOCIEDADE, v. 1, n. 3, p. 73-84, 2011.

CARCANHOLO, Reinaldo A. A atual crise do capitalismo. Crítica marxista, v. 29, p. 49-55, 2009. Disponí-
vel em: <https://www.ifch.unicamp.br/criticamarxista/arquivos_biblioteca/dossie55A%20atual%20crise%20
do%20capitalismo.pdf>. Acesso em abril de 2020. 

CARLESSO, Janaína Pereira Pretto; CHEIRAM, Maryeli Corrêa. O Painel Semântico como Recurso Didá-
tico Inovador no Ensino Superior. 2019. Disponível em <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codi-



214

go=7164785>. Acesso em maio de 2020.

CHAUI, Marilena. O mito da caverna. 2003. Disponível em <http://asmayr.pro.br/arq/cul_mito_caverna.pdf>. 
Acesso em abril de 2020.

COBLINDOR. Coblis — Color Blindness Simulator. 200-. Disponível em <https://www.color-blindness.com/
coblis-color-blindness-simulator/>. Acesso em maio de 2020.

COELHO, Teixeira. O que é Indústria Cultural. São Paulo: Brasiliense, 2003.

COLÉGIO WEB. Filmes para estudar a Revolução Industrial. 2019. Disponível em <https://www.cole-
gioweb.com.br/historia/filmes-para-estudar-a-revolucao-industrial.html>. Acesso em abril de 2020.

COUTINHO, Karyne Dias. O mal-estar da pós-modernidade. Rev. Bras. Educ.,  Rio de Janeiro ,  n. 
18, p. 138-140,  Dec,  2001 .   Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S1413-24782001000300016&lng=en&nrm=iso>. Acesso em abril de 2020.

COUTINHO, Solange Galvão. Design da informação para educação. Revista Brasileira de Design da Infor-
mação, v. 3, p. 1, 2006.

DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997.

DE MORAES, Dijon. Limites do design. São Paulo: Studio Nobel, 1997.

DENIS, Rafael Cardoso. Uma Introdução à História do Design. São Paulo: Edgard Blütcher Ltda, 2002.

DENNISON, Stephanie & MELEIRO, Alessandra. Brasil, soft power e a cultura cinematográfica. Folha de 
São Paulo. Tradução: Clara Allain. 2016. Disponível em <https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2016/10/
1824967-brasil-soft-power-e-a-cultura-cinematografica.shtml>. Acesso em março de 2020.

DIAS, Edmundo Fernandes. Reestruturação produtiva: forma atual da luta de classes. Revista outubro, 
Edição 1-03, 1998. Disponível em <http://outubrorevista.com.br/wp-content/uploads/2015/02/Revista-Outu-
bro-Edic%CC%A7a%CC%83o-1-03.pdf>. Acesso em abril de 2020.

ESCOSTEGUY, Ana Carolina D. Uma introdução aos Estudos Culturais. Revista FAMECOS, p. 87-97. Porto 
Alegre. n 9. 1998.

FEATHERSTONE, Mike. Cultura de consumo e pós-modernismo. Studio Nobel, 1995.

FILHO, João Freire. A sociedade do espetáculo revisitada. Revista FAMECOS, Porto Alegre, nº 22, 2003. 
Disponível em <http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistafamecos/article/view/3230/2494>. 
Acesso em abril de 2020.



215

________________. Mídia, estereótipo e representação das minorias. 2004.
 
________________. Força de expressão: construção, consumo e contestação das representações midiá-
ticas das minorias. Revista FAMECOS: mídia, cultura e tecnologia, Porto Alegre, nº 28, p. 18-29. 2005. Dispo-
nível em <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=4955/495550184002>. Acesso em abril de 2020.
 
FOTOSEARCH. Ciência, medicina, linha arte, (scientific), física, óptica, espelho Arquivos de Ilustração. 
201-?. Disponível em <https://www.fotosearch.com.br/ECC120/01070494/>. Acesso em maio de 2020.
 
FRANÇA, Vera V.; SIMÕES, Paula G. Curso básico de Teorias da Comunicação. Autêntica, 2017.

FRANCISCO, Paulo César Moura; MENEZES, Alexandre Monteiro de Menezes. Design universal, acessibili-
dade e espaço construído. Construindo, Belo Horizonte, v.3, n.1, p.25-29, jan./jun. 2011. Disponível em <http://
fumec.br/revistas/construindo/article/view/1763/1129>. Acesso em abril de 2020.

FRANZATO, Carlo. O Processo de criação no design conceitual. Explorando o potencial reflexivo e 
dialético do projeto. Tessituras & Criação, 2011. Disponível em <https://revistas.pucsp.br/tessituras/article/
view/5612>. Acesso em maio de 2020.

FREEMAN, Edward. A stakeholder approach to strategic management. Cambridge University Press, 2010. 
Disponível em <https://books.google.com.br/books?hl=pt-PT&lr=&id=NpmA_qEiOpkC&oi=fnd&pg= PR5&ot-
s=60jkD6O9OH&sig=T4HHW4otgtC0GlsmJnQsXTta_6c#v=onepage&q&f=fa lse>. Acesso em março de 
2020. 

FREIRE, Paulo. Conscientização: teoria e prática da libertação: uma introdução ao pensamento de 
Paulo Freire. São Paulo: Cortez & Moraes, 1979.

FRIDMAN, L. C. Pós-modernidade: sociedade da imagem e sociedade do conhecimento. História, Ciên-
cias, Saúde — Manguinhos, VI(2), 353-75, jul.-out. 1999. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?scrip-
t=sci_arttext&pid=S0104-59701999000300007 &lng=en&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em março de 2020.

FONSECA, Letícia Pedruzzi. Uma Revolução Gráfica: Julião Machado e as Revistas Ilustradas no Brasil, 
1895-1898. São Paulo: Blucher, 2016.

FONTE, Cecília da; SANTOS, Gabriele; LUCK, Matheus. O design visceral, comportamental e reflexivo de 
Journey: análise de um jogo digital com foco no design emocional. p. 107 -126. In: Design & Complexi-
dade. São Paulo: Blucher, 2017. Disponível em <http://pdf.blucher.com.br.s3-sa-east-1.amazonaws.com/ope-
naccess/9788580392159/06.pdf>. Acesso em março de 2020.

FORTY, Adrian. Objeto de desejo - design e sociedade desde 1750. Tradução: Pedro Maia Soares. Cosac 
Naify: São Paulo, 2013. 



216

GARRETT, Jesse James. The elements of user experience. User-centered design for the web. New York: 
New Riders, 2002.

GIULIANI, Emmanuelle. Je consomme donc je suis. 2016. Disponível em <https://www.la-croix.com/Jour-
nal/Je-consomme-donc-suis-2016-10-13-1100796107>. Acesso em março de 2020. 

GRILLO, Julia. Coletivos ganham força e agitam a cena cultural da Grande Vitória. G1, 2014.  Disponível 
em <http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2014/09/coletivos-ganham-forca-e-agitam-cena-cultural-
-da-grande-vitoria.html>. Acesso em junho de 2020.

GUIMARÃES, Ana Lúcia Santos Verdasca. Design, Sociedade e Cultura: significados dos arranjos espa-
ciais e dos objetos em interiores domésticos. Florianópolis, 2007. Disponível em <https://repositorio.ufsc.
br/handle/123456789/90182>. Acesso em 2020.

HALL, Stuart. The work of representation. Representation: Cultural representations and signifying 
practices, v. 2, p. 13-74, 1997.

HARVEY, David. Condição pós-moderna: Uma pesquisa sobre as Origens da Mudança Cultural. Edições 
Loyola, 2008.

HISTÓRIA DE TUDO. Revolução Industrial. 201-?. Disponível em <https://www.historiadetudo.com/revolu-
cao-industrial>. Acesso em abril de 2020.

HOBSBAWM, Eric J. Da Revolução Industrial Inglesa ao Imperialismo. p. 13-73. 1969. Disponível em <en-
curtador.com.br/knwBU>. Acesso em abril de 2020.

ISSHIKI, Jaqueline Naomy; MIYAZAKI, Silvio Yoshiro Mizuguchi. Soft Power como Estratégia de Marke-
ting: A manifestação da cultura pop japonesa no Brasil. Estudos Japoneses, n. 36, p. 59-70, 2016. 

JAMESON, Fredric. Postmodernism, or, the cultural logic of late capitalism. Two sections from Chapter 1, 
1991. Disponível em <https://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/us/jameson.htm>. Aces-
so em abril de 2020.

KIM, Koeun. Queer-coded Villains (And Why You Should Care). Dialogues@ RU, p. 156-165, 2007.

KOTLER, Philip. Administração de Marketing. Tecnologia e Lingüística. São Paulo: Prentice Hall, 2000. 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de Metodologia Científica. 5. ed. São 
Paulo: Atlas, 2003.

LANDIM, Paula Cruz. Design, Empresa, Sociedade. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010.

 



217

LATOUR, Bruno. Um Prometeu cauteloso?: alguns passos rumo a uma filosofia do design (com espe-
cial atenção a Peter Slotedijk). Agitprop: revista brasileira de design, São Paulo, v. 6, n. 58, jul./ago. 2014.

LIPOVETSKY, Gilles; SERROY, Jean. A estetização do mundo: viver na era do capitalismo artista. São Pau-
lo: Companhia das Letras, 2015.

LÖBACH, Bernd. Design industrial. São Paulo: Edgard Blücher, 2001.

LUPTON, Ellen; PHILLIPS, Jennifer Cole; BORGES, Christian. Novos fundamentos do design. Cosac Naify, 
2008.

MACHADO, Carla Silva. Mulan: Da canção chinesa à produção da Disney - Possíveis discursos sobre 
gênero e identidade. Seminário Internacional Fazendo Gênero 10 (Anais Eletrônicos), Florianópolis, 2013. 
Disponível em <http://www.fg2013.wwc2017.eventos.dype.com.br/resources/anais/20/1372718783_ARQUI-
VO_artigofazendogenero.pdf>. Acesso em março de 2020.

MAIA, André Luiz. Bacurau em dupla experiência. Medium, 2019. Disponível em <https://teeteto.com.br/ba-
curau-em-dupla-experi%C3%AAncia-d49ec6acf8ca>. Acesso em abril de 2020.

MANZINI, Ezio. Design para a inovação social e sustentabilidade: comunidades criativas, organiza-
ções colaborativas e novas redes projetuais. Rio de Janeiro: E-papers, 2008.

MARINGÁ, Prefeitura de. Diretoria de Comunicação. Projeto ′Cinema a Céu Aberto′ retoma com filme 
de animação na praça. Maringá, 2019. Disponível em <http://www2.maringa.pr.gov.br/site/index.php?ses-
sao=e0c2f89c7d55e0&id=34343>. Acesso em junho de 2020.

MARINHO, Roseana. Aladdin. 2019. Disponível em <http://www.clubedapoltrona.com.br/2019/05/08/clube-
-cartoon-aladdin/>. Acesso em março de 2020.

MARION, José Carlos; DIAS, Reinaldo; TRALDI, Maria Cristina. Monografia para os cursos de administra-
ção, contabilidade e economia. São Paulo: Atlas, 2002. 

MARTINELLI, Caio Barbosa. O Jogo Tridimensional: o Hard Power, o Soft Power e a Interdependên-
cia Complexa, segundo Joseph Nye. Conjuntura Global, vol. 5 n. 1, jan./abr., p. 65-80, 2016. Disponível em 
<http://www.humanas.ufpr.br/portal/conjunturaglobal/files/2016/06/5-Caio-Barbosa-Martinelli.pdf>. Acesso 
em abril de 2020.

MARTINS, Patrícia Maria; DARÉ Paula Serafim. Parasita. Self – Rev Inst Junguiano São Paulo, 2020. Disponível 
em <https://self.ijusp.org.br/self/article/view/109>. Acesso em abril de 2020.
 
MARX, Karl. O capital (livro 1): crítica da economia política. O processo de produção do capital. 2. ed. 
São Paulo: Boitempo, 2017.



218

MARXISTS. O conceito de classe. 2014. Disponível em <https://www.marxists.org/portugues/nkrumah/1970/
luta/02.htm>. Acesso em abril de 2020.

MATEUS, Samuel. O imaginal público: prolegómenos a uma abordagem comunicacional do imaginário. 
Dossiê ano 10 vol. 10 n. 29 p. 31-50 set/dez. 2013. Disponível em <http://revistacmc.espm.br/index.php/revis-
tacmc/article/view/528/pdf>. Acesso em abril de 2020.

MEDEIROS, Caciane Souza. Sociedade da Imagem: A (Re)Produção de Sentidos da Mídia do Espe-
táculo. Santa Maria, 2010. Disponível em <https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/3966/MEDEI-
ROS%2c%20CACIANE%20SOUZA%20DE.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em abril de 2020.

MENDONÇA, Ricardo Fabrino; SIMÕES, Paula Guimarães. ENQUADRAMENTO: Diferentes operacionaliza-
ções analíticas de um conceito. RBCS, vol. 27, n° 79, p. 187 - 235, 2012. Disponível em <https://www.scielo.
br/pdf/rbcsoc/v27n79/a12.pdf>. Acesso em abril de 2020.

MENEGUETTE, Lucas Correia. A afinação do mundo virtual identidade sonora em jogos digitais. 2016. 
234 f. Tese (Doutorado em Tecnologia da Inteligência e Design Digital) - Programa de Estudos Pós-Gradua-
dos em Tecnologia da Inteligência e Design Digital, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 
2016.

MORAES, Julio. TikTok: Guia de Sobrevivência. Update Or Die, 2019. Disponível em: <https://www.updateor-
die.com/2019/11/01/tiktok-guia-de-sobrevivencia/4/>. Acesso em abril de 2020.

MOURA, Adelina; CARVALHO, Ana Amélia. Podcast: Potencialidades na Educação. Prisma: Revista de Ciên-
cias  Tecnologias de Informação e Comunicação, p. 88 - 110, n.3 , 2006. Disponível em <https://ojs.letras.up.pt/
index.php/prismacom/article/view/2112>. Acesso em junho de 2020.

NEWS, Complex. Janelle Monáe Dissects the Inspiration Behind 'Dirty Computer'. 2018. (9m51s). Dispo-
nível em <https://youtu.be/j019X-aAoU8>. Acesso em abril de 2020.

NECESSARY, Terra. 10 Queer-Coded, Gay Villains from Our Childhood. Pride, 2020. Disponível em <https://
www.pride.com/geek/2020/2/05/10-queer-coded-gay-villains-our-childhood#media-gallery-media-1>. 
Acesso em abril de 2020. 

NIELSEN, Jakob. 10 Usability Heuristics for User Interface Design. 1994. Disponível em <https://www.
nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>. Acesso em outubro de 2020.

NORMAN, Donald. O design do dia-a-dia. Rio de Janeiro: Rocco, 2006.

______________. Design Emocional: Por que adoramos (ou detestamos) os objetos do dia-a-dia. Rio de 
Janeiro: Rocco. 2008.

NYE, Joseph S. Soft Power. New York, Estados Unidos: Public Affairs, 2004.



219

OUTRAS PALAVRAS. Para compreender a Sociedade do Espetáculo. 2017. Disponível em <https://outras-
palavras.net/sem-categoria/para-compreender-a-sociedade-do-espetaculo/>. Acesso em 2020.

PACHECO, Raquel Pereira. Empatia para quê? Contribuições do Design para o ensino de crianças autis-
tas. Brasília, 2016. Disponível em <https://bdm.unb.br/handle/10483/15580>. Acesso em abril de 2020.

PALMA, Alexandre; ASSIS, Monique Ribeiro de; VILAÇA, Murilo Mariano. Bacurau: uma metáfora do Brasil 
atual. Revista Práxis, v. 11, n. 22, dezembro, 2019. Disponível em <http://revistas.unifoa.edu.br/index.php/praxis/
article/view/3145/2479>. Acesso em abril de 2020.

PAPANEK, Victor; FULLER, R. Buckminster. Design for the real world. London: Thames and Hudson, 1972.

PAZMINO, Ana Veronica. Uma reflexão sobre design social, eco design e design sustentável. I Simpósio 
Brasileiro de Design Sustentável. Curitiba, v.4, 2007.

PS DO VIDRO. Casa dos Espelhos. 2017. Disponível em <https://www.psdovidro.com.br/inspire-se-com-ca-
sa-dos-espelhos/casa-dos-espelhos/>. Acesso em maio de 2020.

PWC. Outlook segment findings. 2020. Disponível em: <https://www.pwc.com/gx/en/industries/tmt/me-
dia/outlook/segment-findings.html>. Acesso em abril de 2020.

REPA, Luiz; TERRA, Ricardo. Teoria crítica: introdução. Cad. CRH,  Salvador ,  v. 24, n. 62, p. 245-248, 2011.   Disponível 
em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-49792011000200001&lng=en&nrm=i-
so>. Acesso em abril de 2020.  

REDIG, Joaquim. Não há cidadania sem informação, nem informação sem design. Revista Brasileira de 
Design da Informação, v. 1, n. 1, 2004.

REFATTI, Michael; GOULART, Michaela Cristiane França; STEIN, Mônica; MERINO, Eugenio Andres Dias. Uso 
de mapas semânticos no processo de naming – uma abordagem estratégica em um estudo de caso 
aplicado. Revista Brasileira de Design da Informação / Brazilian Journal of Information Design, São Paulo, p. 
119 - 133, 2014. Disponível em <https://infodesign.emnuvens.com.br/infodesign/article/view/236/169>. Aces-
so em maio de 2020.

RIBEIRO, Adriana Barbosa; NOJIMA, Vera Lucia dos Santos. Design Emocional: empatia e contextualiza-
ção. Arcos Design. Rio de Janeiro, V. 7 N. 2, p. 94-112, dezembro 2013. Disponível em <https://www.e-publica-
coes.uerj.br/index.php/arcosdesign/article/view/12184/9544>. Acesso em abril de 2020.

RIBEIRO, Milton. O dia em que os irmãos Lumière apresentaram o cinema ao mundo. Sul21. 2013. Dis-
ponível em <https://www.sul21.com.br/postsrascunho/2013/12/o-dia-em-que-os-irmaos-lumiere-apre-
sentaram-o-cinema-ao-mundo/>. Acesso em abril de 2020.



220

ROCKCONTENT. Aprenda a impactar sua audiência sutilmente com o Marketing Indireto. 2018. Dispo-
nível em: <https://rockcontent.com/blog/marketing-indireto/>. Acesso em abril de 2020.

RODRIGUES, Rosualdo. Setor audiovisual injeta R$ 23 bilhões por ano na economia brasileira. Revista 
Metrópoles, 2017. Disponível em <https://www.metropoles.com/entretenimento/cinema/setor-audiovisual-
-injeta-r-23-bilhoes-por-ano-na-economia-brasileira/amp> Acesso em março de 2020.

ROSA, Valentina Marques da; MANDELLI, Roberta Rech; WOLFF, Fabiane; TONETTO, Leandro Miletto. Brincan-
do e Socializando: Uma Revisão Sistemática Sobre Empatia, Habilidades Sociais e Design Emocional.  
In: . São Paulo: Blucher, 2018. Disponível em <http://pdf.blucher.com.br.s3-sa-east-1.amazonaws.com/desig-
nproceedings/cid2017/14.pdf>. Acesso em abril de 2020.

ROUBICEK, Marcelo. O que é Neoliberalismo. E quais as disputas em torno do termo. Nexo, 2019. Dispo-
nível em: <https://www.nexojornal.com.br/expresso/2019/10/29/O-que-%C3%A9-neoliberalismo.-E-quais-
-as-disputas-em-torno-do-termo>. Acesso em abril de 2020.

RUIC, Gabriela. Como a Coreia do Sul e “Parasita” fizeram história no Oscar 2020. Exame, 2020. Dis-
ponível em <https://exame.abril.com.br/mundo/como-a-coreia-do-sul-e-parasita-fizeram-historia-no-os-
car-2020/>. Acesso em abril de 2020.

SANTAELLA, Lucia; NÖTH, Winfried. Introdução à Semiótica. São Paulo: Paulus, 2017.

SECCHES, Fabiane. Quem é parasita de quem?. Revista Cult, UOL, 2019. Disponível em <https://revistacult.
uol.com.br/home/quem-e-parasita-de-quem/>. Acesso em abril de 2020.

SILVA, Aristóteles de Almeida. O capitalismo tardio e sua crise: Estudo das interpretações de Ernest 
Mandel e a de Jürgen Habermas. Dissertação (Mestrado) - Curso de Sociologia, Instituto de Filosofia e 
Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2012.

SILVA, Esser. Lipovetsky, Gilles e Serroy, Jean (2014). O capitalismo estético na era da globalização. Lisboa: 
Edições 70. Comunicação e Sociedade, vol. 28, pp. 435 – 440, 2015. Disponível em <http://www.scielo.mec.pt/
pdf/csoc/v28/v28a13.pdf>. Acesso em abril de 2020.

SILVA, Juremir M. As tecnologias do imaginário. Porto Alegre: Sulina, p. 5-20, 2003.

SOUZA, Gilson Luiz Rodrigues; OLIVEIRA, Tiago Mendes de. Tempos Modernos: História, Cinema e Traba-
lho. Revista Brasileira de Gestão e Engenharia, p. 173-176, n. 3, jan-jun 2011. Disponível em <http://periodicos.
cesg.edu.br/index.php/gestaoeengenharia/article/view/91/132>. Acesso em abril de 2020.

TESCHKE, Jens. 1938: Pânico após transmissão de "Guerra dos mundos". Deutsche Welle, 201-?. Disponí-
vel em <https://p.dw.com/p/40hx>. Acesso em abril de 2020.



221

THOMAS, Sophie S. What Does It Really Mean to Be Queer?. Revista Cosmopolitan. 2019. Disponível em 
<https://www.cosmopolitan.com/sex-love/a25243218/queer-meaning-definition/>.
Acesso em março de 2020.

THOMPSON, Edward P. Algumas observações sobre classe e “falsa consciência”. As peculiaridades dos 
ingleses e outros artigos, p. 269-281, 2001.

THOMPSON, John B. A Mídia e a Modernidade: uma teoria social da mídia. Rio de Janeiro: Vozes, 1998.

TOMLINSON, John. Cultural imperialism. The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Globalization. 2012. Disponí-
vel em <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9780470670590.wbeog129>. Acesso em março de 
2020.

TONETTO, Leandro Miletto; DA COSTA, Filipe Campelo Xavier. Design Emocional: conceitos, abordagens e 
perspectivas de pesquisa. Strategic Design Research Journal, volume 4, number 3, september/december, 
2011. Disponível em <https://www.researchgate.net/profile/Filipe_Costa/publication/273862410_Design_E
mocional_conceitos_abordagens_e_perspectivas_de_pesquisa/links/55c9f94208aeb975674a10b4/Desig-
n-Emocional-conceitos-abordagens-e-perspectivas-de-pesquisa.pdf>. Acesso em abril de 2020.

VENTURA, Magda Maria. O Estudo de Caso como Modalidade de Pesquisa. RevSOCERJ, Rio de Janeiro, 
2007. Disponível em <https://www.academia.edu/18473787/O_estudo_de_caso_como_modalidade_de_pes-
quisa>. Acesso em abril de 2020.

VIANA, Nildo. Debord: Espetáculo, Fetichismo e Abstratificação. PUC Goiás, Revista Panorama, edição 
online n. 1, 2011. Disponível em <http://seer.pucgoias.edu.br/index.php/panorama/article/viewFile/1601/1008>. 
Acesso em abril de 2020.

VIANNA, Maurício; VIANNA, Ysmar; ADLER, Isabel K.; RUSSO, Beatriz. Design Thinking: Inovação em Negó-
cios. Rio de Janeiro: MJV Press, 2012.

WEAVER, David H. Thoughts on agenda setting, framing, and priming. Journal of communication, v. 57, n. 
1, p. 142-147, 2007.

WHEELER, Alina. Design de Identidade de Marca. Porto Alegre: Bookman, 2008; 

WIKIPEDIA. Cadeiras Bentwood de Michael Thonet (1850). 2006. Disponível em <https://pt.wikipedia.
org/wiki/Michael_Thonet#/media/Ficheiro:Thonet_Bugholzstuhl.j
pg>. Acesso em abril de 2020.

WOLF, Mauro. Teorias da Comunicação. Gruppo Editoriale Fabbri, Bompiani, Sonzogno, Etas S.p.A., Milan, 
1985







224



225

PRÉ-ROTEIRO DO PODCAST

Tema do episódio 1: Espaço do LGBTQ no Audiovisual

Mediadores: Dois Integrantes do Coletivo FOCCOS.

Convidados: Um (a) Criadora de Audiovisual que teve um projeto de série com temática LGBTQ fi-

nanciado coletivamente pela plataforma Foccos; Um (a) youtuber trans (busca-se alternar o gênero 

entre os convidados)

Tópicos para serem abordados:

1. Personagens LGBTQs e como é feita sua representação;

Perguntas:

• Como vocês vêem a evolução da representação LGBTQ nos audiovisuais nos dias de hoje? 

Comentário: Algum exemplo bom ou ruim de algo que vocês tenham visto? Vocês se sentem representa-
dos? De acordo com a GLAAD (uma ONG internacional que lida com questões LGBTQ), a Netflix foi líder em 
representatividade LGBTQ, a nova era de streamings e sua capacidade de lidar com nichos de audiência po-
deria ser um fator que favorece o surgimento dessas séries?

• Como vocês vêem a interseccionalidade dentro da própria comunidade e a reflexão disso nas 

obras?

Comentário: Ainda de acordo com a GLAAD, a quantidade de personagens LGBTQs nos audiovisuais aumen-
taram nos últimos anos, e ainda personagens não-brancos e trans viram um aumento significativo dentro das 

novas produções.

(Específico para o/a Youtuber) Como funciona o seu engajamento de canal com seu público? Como 

eles são responsivos ao seu conteúdo e há uma troca recíproca entre você e sua audiência?

Comentário: Aproveitar para perguntar sobre questões específicas do canal e da plataforma Youtube.

• Qual a opinião de vocês sobre o filme “Call Me by Your Name” (2017)? 

Comentário: Ele é muito aplaudido por alguns membros da comunidade, porém é um filme muito discutido 
também como problemático pelo romance entre os personagens com uma grande diferença de idade. Tam-
bém tem a questão do apagamento bissexual, pois as namoradas de ambos os personagens são vistas como 
empecilhos da história. 
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2. Atores assumidamente héteros que protagonizam personagens LGBTs.

Perguntas:

• O que vocês acham de atores héteros representando personagens LGBTs?

Comentário: A própria comunidade diverge muito sobre esse tema, com algumas pessoas sendo firmemen-
te críticas em relação à isso alegando a empregabilidade de LGBTQs e outras não vendo problema, alegando 
ser mais importante os criadores, diretores e roteiristas contarem as histórias de maneiras corretas e que se 

o ator for bom isso não seria um problema.

• O que vocês acham sobre o exemplo de Jared Leto em “Clube de Compras Dallas” (2013), um 

ator assumidamente héterossexual atuando em um papel no qual representa uma travesti?

Comentário: O filme ainda foi indicado ao Oscar em seis categorias, vencendo em três, inclusive o ator Jared 
Leto levou para casa uma estatueta. Se a produção realmente tivesse dado visibilidade à uma atriz travesti, 

como isso poderia ter influenciado as indicações ao evento ou até mesmo o retorno do público.

3. Profissionais LGBTQs (tanto atores, quanto criadores e roteiristas, quanto profissionais de apoio);

Perguntas:

• É possível sentir alguma diferença na qualidade das produções audiovisuais quando se tem pro-

fissionais LGBTs envolvidos na produção e no elenco, como por exemplo a série “Pose” (2018)? 

Comentário: O ator Billy Porter de “Pose” (2018) entrou para a história como primeiro homem assumidamen-

te gay ao receber um Emmy de melhor ator em série de drama.

• (Específico para o/a criador(a) de conteúdo) Como é o processo de idealizar e produzir uma sé-

rie? Há ainda muito boicote para obras com essas temática, quais são os maiores obstáculos?

Comentário: Aproveitar para perguntar sobre questões específicas da obra financiada e da interatividade 

com a plataforma FOCCOS.

Outros dados úteis:

 O Ator Matt Bomer, da série “White Collar” (2009), após um tempo que estava presente no elenco, 
anunciou publicamente ser homossexual. Mas há boatos de Hollywood, onde dizem que o ator perdeu sua 
vaga para o filme “50 Tons de Cinza” (2015) justamente por ser assumidamente gay.
 O conceito de “queerbaiting” ou “isca LGBTQ”, que se refere à personagens que mostram sinais que 
indicam fortemente que sejam LGBTQs mas nunca se é confirmado a sexualidade de fato ou ao fim da história 
força-se um par romântico heterossexual que nega todos os sinais deixados ao longo da narrativa que ligam 
a personagem às suas características não-heteronormativas.
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2. Wireframe do Menu aberto com login.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)

1. Wireframe do Menu aberto sem login.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)

WIREFRAMES DA PLATAFORMA DIGITAL FOCCOS
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3. Wireframe da Página Inicial com login
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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4. Wireframe da Tela de Destaques da Semana sem login.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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5. Wireframe da Tela de Destaques da Semana com login.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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6. Wireframe da Tela de Discussões.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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7. Wireframe da Tela de Pesquisa.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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8. Wireframe da Tela de Projetos sem login.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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9. Wireframe da Tela de Projeto Específico.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)



236

10. Wireframe da Tela de Financiamento Coletivo (1).
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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10. Wireframe da Tela de Financiamento Coletivo (2).
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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10. Wireframe da Tela de Financiamento Coletivo (3).
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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11. Wireframe da Tela Sobre FOCCOS.
(Fonte: Produção Autoral, 2020).
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12. Wireframe da Tela de Revista Digital FOCCALIZA.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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13. Wireframe da Tela de Comunidade.
(Fonte: Produção Autoral, 2020).
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14. Wireframe da Tela de Perfil.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)



243

15. Wireframe da Tela de Editar Perfil.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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16. Wireframe da Tela de Enviar Obra Audiovisual (1).
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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16. Wireframe da Tela de Enviar Obra Audiovisual (2).
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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16. Wireframe da Tela de Enviar Obra Audiovisual (3).
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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16. Wireframe da Tela de Enviar Obra Audiovisual (4).
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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16. Wireframe da Tela de Enviar Obra Audiovisual (5).
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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17. Wireframe da Tela de Enviar Projeto (1).
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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17. Wireframe da Tela de Enviar Projeto (2).
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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17. Wireframe da Tela de Enviar Projeto (3).
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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17. Wireframe da Tela de Enviar Projeto (4).
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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17. Wireframe da Tela de Enviar Projeto (5).
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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17. Wireframe da Tela de Enviar Projeto (6).
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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17. Wireframe da Tela de Enviar Projeto (7).
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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17. Wireframe da Tela de Enviar Projeto (8).
(Fonte: Produção Autoral, 2020)

18. Wireframe do Footer.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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19. Wireframe da Tela de Notificações.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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20. Wireframe do Modal de Cadastro e Login (1).
(Fonte: Produção Autoral, 2020)

20. Wireframe do Modal de Cadastro e Login (2).
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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20. Wireframe do Modal de Cadastro e Login (3).
(Fonte: Produção Autoral, 2020)

21. Wireframe do Modal de Saída.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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22. Wireframe do Modal de Notificações.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)

23. Wireframe do Modal de Conversas.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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OUTRAS TELAS DA PLATAFORMA

24. Tela de Enviar Obra (2).
(Fonte: Produção Autoral, 2020).
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24. Tela de Enviar Obra (3).
(Fonte: Produção Autoral, 2020).
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24. Tela de Enviar Obra (4).
(Fonte: Produção Autoral, 2020).
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24. Tela de Enviar Obra (5).
(Fonte: Produção Autoral, 2020).
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25. Tela de Enviar Projeto (2).
(Fonte: Produção Autoral, 2020).
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25. Tela de Enviar Projeto (3).
(Fonte: Produção Autoral, 2020).
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25. Tela de Enviar Projeto (4).
(Fonte: Produção Autoral, 2020).
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25. Tela de Enviar Projeto (5).
(Fonte: Produção Autoral, 2020).
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25. Tela de Enviar Projeto (6).
(Fonte: Produção Autoral, 2020).
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25. Tela de Enviar Projeto (7).
(Fonte: Produção Autoral, 2020).
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25. Tela de Enviar Projeto (8).
(Fonte: Produção Autoral, 2020).
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25. Tela de Enviar Projeto (9).
(Fonte: Produção Autoral, 2020).
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26. Tela de Obra Específica sem login.
(Fonte: Produção Autoral, 2020).
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27. Tela de Obra Específica no modo de visualização do vídeo..
(Fonte: Produção Autoral, 2020).
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28. Tela de Perfil Customizada (1).
(Fonte: Produção Autoral, 2020).



277

28. Tela de Perfil Customizada (2).
(Fonte: Produção Autoral, 2020).



278

28. Tela de Perfil Customizada (3).
(Fonte: Produção Autoral, 2020).
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ROTEIRO DOS TESTES

Introdução

 Olá, bom dia (ou boa tarde ou boa noite)! Antes de começarmos, a gente quer só confir-

mar seu nome e idade. (aguardar) Você vai participar agora de um teste de usabilidade para nossa 

plataforma, a gente vai te dar um pequeno contexto e depois acompanhando você com algumas 

tarefinhas para você testar. Lembrando que nós é que estamos sendo testados então pode ficar 

bem tranquilo que não tem como errar. Vamos só pedir para que tudo que você for fazendo e o que 

você for pensando (onde acha que está, onde vai clicar, o que está tentando fazer) você vá falando 

em voz alta para que a gente possa ouvir e anotar. Só lembrando que este ainda é um protótipo e 

algumas funções não estão 100% implementadas, então talvez alguns botões ou comandos não 

funcionem, mas qualquer coisa a gente te avisa. 

(mandar o link do protótipo, pedir pra compartilhar a tela, checar se as configurações estão ok)

 Cenário 1:

 Você estava navegando na Internet e chegou de algum modo neste site, sem saber ainda do 

que se trata. Pode-se sentir à vontade para navegar um pouco nele. (quando a pessoa sinalizar estar 

pronta) Sobre o que você acha que é essa plataforma?

(esperar resposta) Bom, a plataforma FOCCOS é então um portal onde se incentiva o encontro do 

audiovisual com pautas sociais, para que se explore o potencial da junção desses dois universos. 

 Vamos começar com algumas tarefas para você completar, nós vamos falar o que precisa 

ser feito e você vai navegar normalmente para concluir. Caso você tenha alguma grande dificul-

dade, vá falando em voz alta o seu pensamento e quando precisar de ajuda pode chamar que nós 

estamos ouvindo. Lembrando que não tem certo ou errado e que pedimos para você narrar seus 

pensamentos e suas impressões sobre o que estiver vendo em voz alta ok?

1. “Primeiro queremos que você dê uma olhada na página inicial e faça um cadastro.”

(esperar ação e feedback)

2. “Feito isso, queremos que você entre no seu perfil, dê uma olhada e customize ele.”

(esperar ação e feedback)

3. “Ok, volte à página inicial.”

(esperar ação e feedback)

4. “Certo, agora você descobriu que existe uma Revista Digital nessa plataforma. Tente acessá-la 

para ver o seu conteúdo.”

(esperar ação e feedback)
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5. “Beleza, agora queremos que você participe de uma discussão sobre o filme Mulan, e deixe um 

comentário.”

(esperar ação e feedback)

6. “Ok, você ouviu falar que existe uma funcionalidade que ajuda a financiar obras audiovisuais. Ten-

te achar e ajudar financeiramente o projeto ‘Junho Nublado’”.

(esperar ação e feedback)

7. Por fim neste cenário, queremos que você faça o logout da plataforma, saindo do seu perfil.

(esperar ação e feedback)

Ok, muito obrigada!

 Cenário 2

 A partir de agora, vamos começar o segundo cenário, no qual você já conhece a plataforma 

e vai navegá-la através de um login. Nesta situação, você já tem conhecimento das ações da marca 

e da própria plataforma. O teste será feito da mesma maneira que o cenário anterior, indicaremos 

uma ação e você realizará através do protótipo ao mesmo que comenta sobre todos os detalhes 

que achar necessário.

1. “Como mencionado, a primeira ação será de efetuar um login”.

(esperar ação e feedback)

2. “Beleza! Agora queremos que envie uma obra audiovisual sua para entrar em análise”.

(esperar ação e feedback)

3. “Ok, o projeto ‘Junho Nublado’ está precisando de um Diretor de Fotografia. Encontre-o e peça 

para colaborar”.

(esperar ação e feedback)

4. “Agora que está habituando-se com os projetos, queremos que você envie o seu próprio projeto 

para a plataforma analisar”.

(esperar ação e feedback)

5. “Beleza, depois disso, vá checar o andamento de aprovação deste mesmo projeto”.

(esperar ação e feedback)

 Bom, estas são as tarefas que tínhamos preparado, se quiser fazer algum comentário ou fa-

lar um pouco do que achou, sinta-se a vontade. (esperar resposta) Legal! Agora a gente só pede pra 

que você responda esse formulário rápido sobre algumas considerações finais do teste, não precisa 

ir contando as respostas, mas se tiver alguma dúvida só perguntar. :)

(aguardar envio do formulário) Muito obrigado!
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FORMULÁRIO ENVIADO AO FIM DOS TESTES

Impressões sobre a Plataforma FOCCOS.

 Nas afirmações a seguir, coloque um número de 1 a 5, sendo "1 - Discordo Totalmente" e "5 - Concor-
do Totalmente" com a frase proposta. Por favor, seja sincero e não tenha medo de qualquer crítica sobre a 
plataforma, estamos aqui para ouvir sua opinião, ela vale muito pro nosso projeto e para o nosso progresso! 
(Perguntas marcadas com * são obrigatórias)

 1. Consigo identificar em qual funcionalidade/estado eu me encontro em qualquer momento na pla-
taforma. (exemplo: estou participando de uma discussão, estou na parte de financiamento coletivo, etc, ou 
seja, sei identificar onde estou) *

 (concordo)  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  (discordo)

 2. Consigo entender a linguagem da plataforma. (compreendo os símbolos utilizados, a linguagem 
textual e visual presente nela e tom de voz da plataforma) *

 (concordo)   ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  (discordo)

 3. Me sinto tranquilamente no controle durante a navegação da plataforma. *
 
 (concordo)  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  (discordo)

 4. A plataforma mantém uma navegação consistente. (em relações à padrões visuais e de navegabi-
lidade, como cores, textos, hierarquia da informação, caminhos percorridos entre as páginas, etc.) *

 (concordo)  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  (discordo)
 
 5. Me imagino cometendo erros nesta plataforma. (clicar em um botão errado e acabar me frustran-
do, colocar alguma informação errada, realizar ações que não tinha a intenção por engano, etc.) *

 (concordo)  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  (discordo)

 6. Caso cometa algum erro por engano, conseguiria corrigi-lo. *

 (concordo)  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  (discordo)

 7. Consigo achar a página que procuro sem a necessidade de memorização de um caminho previa-
mente percorrido. *

 (concordo)  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  (discordo)



284

 8. Todas as informações se encontram devidamente explicadas, ao mesmo tempo que não se mos-
tram excessivamente repetitivas. *

 (concordo)  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  (discordo)

 9. As informações que vejo na tela se mostram pertinentes e não geram poluição visual. (não vejo 
informações desnecessárias ou que me distraem ao longo da plataforma) *

 (concordo)  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  (discordo)

 10. Caso eu tenha alguma dúvida, conseguiria saná-la dentro da própria plataforma. *

 (concordo)  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  (discordo)

(Próxima Sessão)

Continuação: Algumas impressões gerais.

 1. Os títulos das páginas e das funcionalidades são compreensíveis e estabelecem uma relação com 
o conteúdo das mesmas. *

 (concordo)  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  (discordo)

 2. Encontraria discussões pertinentes e relevantes nesta plataforma. *

 (concordo)  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  (discordo)

 3. Essa plataforma poderia me ajudar a financiar um projeto autoral. *

 (concordo)  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  (discordo)

 4. Essa plataforma poderia me ajudar a divulgar um projeto autoral. *

 (concordo)  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  (discordo)

 5. Poderia achar um projeto para colaborar nesta plataforma. *

 (concordo)  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  (discordo)

 6. Sinta-se a vontade para se expressar textualmente, caso veja necessidade de adicionar algum ou-
tro comentário sobre o teste e a plataforma! 
 
 (resposta livre)
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RESULTADOS E RESPOSTAS DO FORMULÁRIO

29. Gráfico do Google Forms sobre as funcionalidades da Plataforma Digital FOCCOS.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)

30. Gráfico do Google Forms sobre as funcionalidades da Plataforma Digital FOCCOS.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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31. Gráfico do Google Forms sobre as funcionalidades da Plataforma Digital FOCCOS.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)

32. Gráfico do Google Forms sobre as funcionalidades da Plataforma Digital FOCCOS.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)

33. Gráfico do Google Forms sobre as funcionalidades da Plataforma Digital FOCCOS.
(Fonte: Produção Autoral, 2020)
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