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resumo

Esse é um projeto com o objetivo de diminuir o consumo abusivo de subs-

tâncias ilícitas na cena da música eletrônica underground, pois atualmente, existe 

um preconceito em relação às pessoas inseridas nesse ambiente, quanto ao uso de 

drogas. No imaginário popular, quem frequenta festas, ou eventos deste tipo, está 

constantemente sob o efeito de substâncias nocivas à saúde. As ações deste projeto 

tem a intenção, através do design, valorizar a música como uma forma de arte, e não 

como um possível catalisador para uso massivo de substâncias. Um projeto de design 

tem, principalmente, um objeto social, o qual é responsável por interpretar e resolver 

problemas da sociedade, e para isso, através de ações projetuais, que ele transiciona 

das ideias para a prática, neste caso foi desenvolvido um Website, uma transmissão 

(produto de audiovisual), conteúdos para redes sociais e merchandising do projeto.

Palavras-chave: design; sociedade; música eletrônica; substâncias ilícitas; interface

abstract

This is a project aiming to reduce the abuse of illegal substances in the un-

derground electronic music scene, because currently there is a bias in relation to people 

engaged in this environment, as the use of drugs. In the popular imagination, those 

attending parties or events of this kind, is constantly under the influence of substances 

harmful to health. The actions of this project is intended by design, value music as an 

art form and not as a potential catalyst for massive use of substances. A design project 

has mainly a social object, which is responsible for interpreting and solving society’s 

problems, and that, through design actions, he transitions from ideas to practice, in this 

case we developed a website, a transmission (audiovisual product), social networking 

and merchandising of the project.
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Os seres humanos sempre utilizaram substâncias para alterar suas percep-

ções da realidade, seja de forma recreativa, social, ou até religiosa. Esse comporta-

mento está presente desde o começo das primeiras sociedades e vem se adaptando 

de tempos em tempos. Muitas destas substâncias, são usadas até hoje, assim como 

diversas outras foram surgindo com o passar dos anos. A partir do momento que o 

ser humano aprendeu a produzir as próprias substâncias, passando a manipulá-las ao 

ponto de conseguir criar compostos sintéticos1 que não existem na natureza e podem 

ser tão poderosos que devem ser administrados de maneira responsável, pois podem 

ser extremamente prejudiciais para a saúde mental e física do indivíduo.

No contexto da música eletrônica pode-se observar o consumo abusivo 

dessas substâncias, o que acaba interferindo de maneira negativa na vida dos indiví-

duos, na sua saúde, socialmente e, consequentemente, no próprio ambiente musical. 

A escolha deste tema para o desenvolvimento do trabalho de conclusão do curso de 

Design Digital, é devido a relação pessoal dos autores deste projeto em questão, com 

a música eletrônica, mais especificamente por um destes estar inserido na cena como 

artista e produtor musical, e consequentemente, seus conhecimentos empíricos, suas 

vivências, impressões e os contatos pessoais com outros indivíduos pertencentes a 

este ambiente, contribuirão de maneira positiva para as pesquisas, reflexões e até exe-

cução do projeto.

Agora, problematizando os diversos fenômenos existentes no contexto da 

música eletrônica, o fator que mais chama a atenção e que se faz mais presente em 

qualquer discussão sobre este cenário, é o uso de drogas. Sejam conversas entre pes-

soas desentendidas do assunto ou até as mais envolvidas; quando se trata da música 

eletrônica o elemento “droga” é mencionado quase que imediatamente, tanto de forma 

negativa por aqueles que reprovam essa “prática”, quanto “positiva” por seus usuários.

Drogas são substâncias que alteram os processos bioquímicos do organis-

mo, mas como a intenção é de compreender somente aquelas que são ilegais, não 

será tratado das direcionadas para a medicina, os remédios, independente de necessi-

tarem de prescrição para serem vendidas, ou dos fatores de dependência das mes-

mas. 

Substâncias ilícitas, são aquelas utilizadas para produzir drogas, ambas 

1  Drogas produzidas a partir de uma ou várias substâncias químicas psicoativas que provocam alucinações 
no homem por estimular ou deprimir o sistema nervoso central. Existem também as drogas semissintéticas 
que são produzidas através de drogas naturais quimicamente alteradas em laboratórios. 

proibidas de serem portadas, transportadas, vendidas ou manipuladas sem a devida 

permissão legal, caso contrário o indivíduo estará sujeito a punições intituladas pela 

legislação brasileira. A substâncias e seus produtos (as drogas) estão listadas pela 

Anvisa2 na Portaria Nº 344, de 12 de maio de 1998, um regulamento técnico sobre 

substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. Portanto serão utilizados os 

termos “drogas ilícitas” e “entorpecentes” ao longo do trabalho.

Atualmente existem diversos tabus e preconceitos relacionados a determi-

nados gêneros e estilos musicais, os quais são associados ao consumo de diferentes 

substâncias, ou seja, são criados estereótipos, sendo alguns exemplos: o Reggae com 

o consumo da maconha; o Rock com a cocaína. E a música eletrônica, que será o foco 

deste trabalho, relacionada ao ecstasy (MDMA3) e outras drogas sintéticas. 

É importante trazer à tona a impressão do movimento Hippie sobre o con-

sumo de drogas, onde em meados dos anos 60, o uso de substâncias alucinógenas, 

como o LSD4, tinham como objetivo, segundo Carvalho (2002, p. 3),  “libertar” o ho-

mem de suas amarras com a sociedade conservadora, com o intuito de procurar novas 

experiências e percepções da realidade na qual estavam inseridos.

Como já foi apresentado, vários estilos musicais estão atrelados a diversas 

drogas (ecstasy, cocaína, o álcool ou a cannabis5), porém não é a música em si a que 

influencia o público a consumir estas substâncias, mas sim o ambiente, sendo os indi-

víduos encontrados na cena, os principais fatores de influência. O uso das drogas men-

cionadas anteriormente, e outras drogas, são um hábito social, ou seja, um comporta-

mento humano e cultural. Segundo Silva (2005), a experiência das festas é outro fator 

importante em eventos de música eletrônica: as substâncias causam “alucinações” nos 

usuários, que em conjunto com as luzes, fumaça, projetores de imagens e atrações 

artísticas (esculturas, atores, monumentos, decorações, etc.) dão a sensação de “mun-

do paralelo”. De acordo com pesquisas e conversas informais feitas no decorrer deste 

trabalho, o público: “as drogas estão relacionadas com o Techno6, pois se não houver 

2  Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

3  Substância química definida pela Anvisa como ilegal. 

4  Dietilamida do Ácido Lisérgico é uma substância, fabricada em laboratório, bastante semelhante às pre-
sentes em um fungo denominado Claviceps Pupurea. O LSD é um alucinógeno, ou seja, é uma substância 
capaz de alterar a percepção daquele que faz seu uso. Essa alteração faz com que o usuário seja capaz de 
ver, sentir e ouvir coisas que não são reais.

5  Substância natural, conhecida coloquialmente como Maconha, definida pela Anvisa como ilegal.

6  Sub-genero musical underground do estilo musical eletrônico.
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drogas, não é a mesma coisa, as sensações que a música causa não são as mesmas, 

e não é possível estabelecer uma conexão forte com o DJ7”.

Para dar início a pesquisa e desenvolvimento da problematização, foi elabora-

da, a partir dos estudos sobre o assunto e diversas conversas informais com o público, 

a seguinte hipótese: Devido ao fato de ser ilegal, o uso de drogas se torna um estigma 

social. Os usuários, portanto, tendem a esconder o fato de suas famílias, por medo das 

consequências. Acarretando problemas ainda maiores, pois em momentos que a de-

pendência se tornar um risco real para suas vidas, eles não procuraram a ajuda correta, 

como médicos ou terapeutas, nem os outros usuários saberão como lidar com esse 

tipo de situação, inviabilizando a possibilidade de prevenir os riscos. 

Alvares, Gomes e Xavier (2014, p. 642) analisam as causas da dependência 

química e as consequências para o usuário e sua família. Sendo que o dependente 

possui uma grande dificuldade na hora de conseguir desenvolver as suas atividades 

cotidianas sem fazer o uso de drogas, pois esta passa a ter o papel de “alívio“ e “liber-

tação“ para lidar com os conflitos que o constituem, ou seja o uso destas substâncias 

viram uma “válvula de escape“ para eles, fazendo assim, a obtenção de drogas seu ob-

jetivo de vida. Além disso, o amplo leque de drogas existentes atualmente e o seu fácil 

acesso, contribui na hora de gerar mais dependências e consequentemente, diversos 

impactos negativos.

O impacto abrange diversos espectros da vida do usuário, sendo o familiar 

um dos principais, pois esse é o primeiro círculo social em que fez parte na vida. Um 

rompimento com ele pode afetar profundamente a vida e o psicológico do usuário. A 

partir de relatos, com o começo do uso de drogas de maneira “compulsiva “, é normal 

o afastamento e as brigas entre alguns membros da família com o dependente, reafir-

mando ainda mais essa ideia de diferença e “marginalidade” contida na dependência 

química, definindo o preconceito e o estigma dentro do âmbito familiar.

Tendo em vista a gravidade dos problemas provocados pelo o abuso das 

drogas, surge o questionamento: de que maneira esse problema pode ser soluciona-

do?

Devem existir diversas possibilidades, envolvendo diversas áreas do conhe-

cimento, mas será o design uma capaz de contribuir ou até solucionar um problema 

7  Abreviação do termo ‘Disc Jockey’ que se refere a o artista responsável por transmitir música (muitas 
vezes da sua autoria) na rádio, televisão ou em qualquer local onde se ouça música (boates, discotecas, etc.).

desta magnitude? Talvez as drogas sempre farão parte da sociedade, talvez elas nem 

sejam o problema de fato, e sim o comportamento das pessoas, as influências que as 

cercam, as escolhas que fazem. 

Cabe ao design transformar o mundo, de atender as necessidades das pes-

soas, entender como pensam, se comportam e fazem suas escolhas, sempre visando 

utilizar deste conhecimento em seus projetos e criar mais do que uma solução, propon-

do um novo ideal, uma nova maneira de pensar e agir.

Por fim, o design apresenta-se como uma possível solução para resolver os 

problemas citados, mas é importante entender que não está sendo feito um caminhan-

do contra os fatos históricos, contra um relacionamento milenar entre a humanidade 

e as substâncias, mesmo que não pode-se mudar a busca pela libertação inata ao 

homem, ou a busca por novas experiências, não têm como, através do design, varrer o 

mundo das drogas. O que ele pode oferecer é uma ideia, uma nova maneira de pensar, 

mostrar o lado bom da música eletrônica e valorizando-a, como ela tem o poder de 

unir as pessoas, mostrar também como podem ser prejudicial o abuso das drogas, os 

riscos à saúde e como pode despedaçar a vida dos jovens e das suas famílias. Talvez 

não seja possível transformar o mundo, mas talvez sim as pessoas. 

Após a definição do tema, do cenário e dos problemas a serem trabalhados, 

o objetivo do projeto SOBEROOM é: elaborar um projeto de design que esclareça e 

informe o público sobre as consequências do uso de entorpecentes no meio musical 

da cena eletrônica, bem como enaltecer a produção musical como forma de arte.

Os objetivos específicos deste trabalho consistem em, compreender a rela-

ção do uso de drogas com o ambiente da música eletrônica; a importância da produ-

ção musical, tal qual seus impactos na sociedade; criar propostas de ações que se 

comuniquem com o público do projeto de maneira orgânica; utilizar do design emo-

cional e de informação para oferecer um conteúdo esclarecedor, que induza a reflexão 

e a cause mudanças positivas no comportamento dos indivíduos; apoiar e divulgar 

produtores musicais da cena, enfatizando seus trabalhos como conteúdo para ações 

projetuais específicas.

O Projeto foi dividido em três capítulos, onde em cada um apresenta uma 

etapa diferente de desenvolvimento; as quais se baseiam na metodologia do Design 

Thinking, apresentada por Vianna et al. no livro Design Thinking, Inovação em Negócios 

(2012). Nele o desenvolvimento projetual é dividido em quatro etapas: (1) Imersão, (2) 
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Análise e Síntese, (3) Ideação e por último, (4) Prototipação, as quais serão introduzidas 

ao longo dos próximos capítulos:

Projeto Teórico Referencial, equivalente a etapa de “Imersão”; nesta etapa a 

pesquisa acadêmica terá maior profundidade, somada a pesquisa de campo, colabora-

ram para a contextualização de todos os espectros relevantes e que estejam relaciona-

dos ao tema. Também é nela que será teorizado os principais conceitos no âmbito do 

design, prevendo quais rumos as ações projetuais poderão seguir no futuro.

Proposta de desenvolvimento Projetual, equivalente as etapas de “Análise e 

síntese”, bem como da “Ideação”; nesta etapa serão planejados os rumos das ações 

projetuais, bem como a definição do público e criação de painéis semânticos e per-

sonas, que serão guias para o desenvolvimento da identidade visual e das principais 

características e limitações dos usuários, para que assim se possa projetar de modo 

ergonômico e compatível ao público alvo. 

Nesta etapa será utilizada também a metodologia desenvolvida por Jesse 

James Garrett (2010) para o desenvolvimento do Website, uma das ações projetuais, 

tendo em vista que seu método é focado na experiência do usuário. Além de usar as 

Heurísticas de Nielsen, que também guiam o pensamento projetual, adequando a co-

municação de uma interface com o usuário e a experiência proporcionada.

Protótipos e testes, equivalente a etapa de “Prototipação”; nele será testado 

a eficiência das ações projetuais e seus níveis de usabilidade. Partindo de um grupo 

de participantes, pertencentes ao público-alvo do projeto, será realizado uma série de 

tarefas, com o objetivo de testar a interatividade das ações projetuais. 

Para assim, a partir dos resultados obtidos, adequar e corrigir possíveis 

adversidades, inconsistências ou problemas que não foram identificados durante o 

desenvolvimento projetual.



1Pesquisa Teórica
Referencial



Fonte: http://www.tiumag.com/news/genius-of-time-homenajea-el-rol-como-productor-de-larry-levan/Fonte: http://www.tiumag.com/news/genius-of-time-homenajea-el-rol-como-productor-de-larry-levan/
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O primeiro capítulo destina-se a compreensão do tema, enquadrado todos 

seus aspectos e coletando mais informações, para assim compreender com mais cla-

reza e fundamento o problema encontrado e dar subsídios para as propostas projetu-

ais. 

A Imersão pode ser dividida em duas etapas: Preliminar e em Profundidade. A pri-

meira tem como objetivo o reenquadramento e o entendimento inicial do problema, 

enquanto a segunda destina-se à identificação de necessidades e oportunidades 

que irão nortear a geração de soluções na fase seguinte do projeto, a de Ideação. 

(VIANNA et a, 2012, p. 22)

Agora, seguindo as duas etapas apontadas por Vianna et al, a “Imersão pre-

liminar” do projeto foi baseada em conhecimentos empíricos dos autores do trabalho, 

devido seu envolvimento na cena da música eletrônica underground, além de discus-

sões despretensiosas com pessoas também pertencentes a cena; colaborando para 

novas interpretações do problema. 

Acompanhado de pesquisas acadêmicas, sobre assuntos que convergem 

com os temas: dos entorpecentes, da música e do design. Transpassado para “Imer-

são em profundidade”, mais informações foram coletadas em pesquisas de campo e 

em trabalhos referenciais mais específicos. Por fim os dados coletados em ambas as 

etapas foram compilados, alinhados e apresentados no decorrer do capítulo.

1.1 Drogas ilícitas, fenômenos e conceitos

Como o primeiro passo para a contextualização do tema deste trabalho, 

é necessário entender os conceitos e fenômenos acerca das drogas ilícitas, como a 

evolução das relações histórico-culturais, os dilemas éticos, as medidas e convenções 

criadas pela sociedade. Assim como os efeitos no organismo humano, suas implica-

ções à saúde, tanto individual como coletiva, e a que ponto a dependência afeta a vida 

desses usuários. Por fim pontuar a relação das Drogas com a música eletrônica e seu 

surgimento, para então no próximo capítulo contextualizar o gênero musical em si. 

1.1.1    Relação das substâncias com o ser humano

A relação do ser humano com as drogas surgiu nos primórdios da humanida-

de, ela está presente em praticamente todas as fases evolutivas da sociedade, atrelada 

a diversas situações, sejam elas culturais, ritualísticas, ou simplesmente de lazer. Essa 

relação com o tempo tem se adaptado, passando de algo cultuado para transgressor, 

de extrema importância para cotidiano, ou seja, este relacionamento está em constante 

adaptação.

Está adaptação é resultado da volatilidade dos conceitos morais e da postura 

ética da sociedade, assunto discutido por Ribeiro de Araújo e Moreira (2004), ao levan-

tarem o debate entre legalidade e ilegalidade das substâncias químicas, dissertam que 

as atitudes sociais influenciam na concepção das pessoas em relação às drogas, é fato 

que existem benefícios e perigos no uso de substâncias, mas isso depende do controle 

do ser humano, que pode implicar na criação de medicamentos essenciais até drogas 

extremamente tóxicas.  

Portanto na definição de Moraes (2008), “[...] uma prática humana milenar e 

universal”, as drogas estão e sempre estiveram presentes na evolução da humanidade. 

Claramente um relacionamento movido pela necessidade do homem, que tem perdura-

do por toda sua trajetória. Uma necessidade que pode ser facilmente preenchida com 

as drogas (uma discussão melhor aprofundada no subitem 1.1.3). 

Ainda, segundo Marques (2013) “O uso de drogas é um fenômeno bastante 

antigo na história da humanidade e constitui um grave problema de saúde pública [...]”.

Mas a que ponto pode-se culpar o uso de drogas na questão da saúde 

pública? Uma mesma substância pode apresentar resultados diferentes como o MDMA 

comumente chamada de “ecstasy” ou “MD”, que é caracterizado pela Divisão Estadual 

de Narcóticos (DENARC) como mortal, devido às complicações decorrentes do uso, 

durante o efeito da droga, como a elevação da temperatura corporal decorrente de alta 

frequência cardíaca, levando a desidratação; e consequências ainda piores:
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As pessoas que fazem o uso do êxtase podem começar a apresentar problemas no 

funcionamento do fígado, apresentando icterícia (pele amarelada), assim como, pro-

blemas cognitivos na aprendizagem, memória e atenção. O ecstasy pode desen-

cadear problemas psiquiátricos, como quadros de esquizofrenia, pânico (estados 

de alerta intenso, com medo e agitação) e depressão. Esses problemas têm maior 

ou menor probabilidade de ocorrer, dependendo das características da pessoa, do 

momento de sua vida, da frequência e do contexto de uso. (DENARC, acesso em 

23/04/2020)

Essas complicações estão diretamente relacionadas ao abuso da substância, 

tanto no momento como na frequência do uso, o que é um problema grave de saúde 

pública. Mas no caso de corretamente administrado e acompanhado (como também 

manipulado de maneira correta e não clandestinamente, como a consumida ilegalmen-

te), o uso dessa substância pode ter um diferente resultado, que é descrito em uma 

matéria do Portal R7, e pode ser resumida no seguinte recorte:

O MDMA tem vários potenciais terapêuticos, mas o principal, que vem sendo estu-

dado com muita seriedade, é no tratamento de transtorno de estresse pós-traumá-

tico’, afirma Eduardo Schenberg, mestre em psicofarmacologia pela UNIFESP, dou-

tor em neurociências pela USP, e pós-doutorado pela Imperial College de Londres. 

(PORTAL R7, 2018, acesso em 23/04/2020)

Concluindo, a partir dos contrapontos apresentados quanto a substância 

MDMA, é possível afirmar que, muitas vezes, o problema de fato está na sociedade 

e não na substância. É incontestável a proibição de tais substâncias, pois continuam 

oferecendo riscos gravíssimos à saúde, e sua administração deve ser exclusivamente 

acompanhada por um profissional da medicina com as devidas permissões legais, se e 

somente se, ele julgar necessário o uso das mesmas em um tratamento. 

Figura 1 – MDMA em forma de cristal
Fonte: Portal do Aluno1 (2019)

Portanto, após definir a relação histórica do ser humano com as drogas e 

que existem debates éticos em relação ao seu consumo, é importante frisar que as 

drogas analisadas neste trabalho são aquelas proibidas por lei, consumidas de maneira 

abusiva devido a dependência causada pelas mesmas no usuário (assunto abordado 

no subitem 1.1.4).

1.1.2    Legislação e Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Para entender a lógica e os fundamentos das legislações brasileiras quanto 

as drogas ilícitas, é necessário esclarecer que estão enraizadas nas convenções inter-

nacionais propostas pela Organização das Nações Unidas (ONU). Como por exemplo 

nos Decretos Nº 54.216, de 27 de agosto de 1964, que está devidamente alinhado 

com a Convenção Única sobre Entorpecentes, assinada em Nova York, em 30 de 

março de 1961.
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Para unificar e alinhar as estratégias dos países pertencentes à ONU, no 

Artigo 38 da Convenção Única de 1961, é elaborado o compromisso que deve ser 

incorporado pelas nações:  “as partes devem dar especial atenção e tomar todas as 

medidas possíveis para a prevenção do abuso de drogas e para a identificação pre-

coce, tratamento, educação, pós-tratamento, reabilitação e reintegração social das 

pessoas envolvidas”, com as intenções de eliminar ou reduzir o consumo e produção 

das drogas ilegais. Como por exemplo os derivados das folhas de cannabis2 coca3 e da 

papoula4 com a finalidade de proteger a saúde coletiva e individual dos indivíduos dos 

efeitos nocivos das drogas.

Antes de dar seguimento com o trabalho, é importante conceituar o termo 

“drogas ilícitas”. Este refere-se a um grupo particular de substâncias que segundo a le-

gislação brasileira são definidas na Lei Nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que institui 

o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (Sisnad), especificamente em:

Parágrafo único. Para fins desta Lei, consideram-se como drogas as substâncias 

ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou 

relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União5.

Quem é responsável em manter estas listas atualizadas e regulamentadas 

periodicamente é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que funciona soba 

forma de autarquia6 de regime especial, e é uma das entidades vinculadas ao Ministério 

da Saúde, o qual faz parte do Poder Executivo da União.

Estas listas estão presentes na Portaria Nº 344, de 12 de maio de 1998, um 

2  Refere-se a várias drogas psicoativas e medicamentos derivados de plantas do gênero Cannabis. Far-
macologicamente, o principal constituinte psicoativo desse tipo de planta é o tetrahidrocanabinol (THC), um 
dos 400 compostos da planta, incluindo outros canabinoides, como o canabidiol (CBD), canabinol (CBN) e 
tetrahidrocanabivarin (THCV).

3  Planta da família Erythroxylaceae, seu nome científico é Erythroxylum coca. Nativa da Bolívia e do Peru, 
tem porte arbustivo/arbóreo e pode ficar frondosa, suas flores são amarelo-alvacentas, pequenas e aromáti-
cas, solitárias ou reunidas em cimeiras, os frutos drupáceos oblongos, vermelhos, e cujas folhas possuem 14 
alcaloides, e dentre eles a cocaína

4  Planta, substância orgânica precursora do ópio e da heroína.

5  É o poder que executa, isto é, a parte dos três poderes que põe em prática assuntos previamente delibe-
rados pelo Legislativo, aqueles que legislam e criam as leis. O poder atua com o privilégio de representar os 
cidadãos, de modo a tirar do papel os direitos e deveres e fazê-los ser cumpridos.

6  Autarquia significa poder absoluto. É o tipo de governo em que uma pessoa ou um grupo de pessoas 
concentram o poder sobre uma nação. Autarquia é quando o Estado tem total autonomia sobre si próprio, é 
auto-suficiente.

regulamento técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial, 

atualizada e publicada no Diário Oficial da União7 em 12/02/2019.

Neste regulamento são apresentados os protocolos necessários para adqui-

rir uma autorização especial na obtenção destas substâncias, que apesar de serem 

proibidas devido suas implicações à saúde, podem ser utilizadas, como por exemplo, 

por um médico que possui o conhecimento acadêmico necessário para distinguir em 

quais casos estas substâncias de fato auxiliaram em um tratamento. Como é apontado 

no Decreto Nº 54.216, de 27 de agosto de 1964, ou Convenção Única sobre Entorpe-

centes.

Reconhecendo que o uso médico dos entorpecentes continua indispensável para 

o alívio da dor e do sofrimento e que medidas adequadas devem ser tomadas para 

garantir a disponibilidade de entorpecentes para tais fins.

Essa licença é necessária para qualquer tipo de atividade com as substâncias 

listadas, com fins médicos, laboratoriais, industriais e de formulação de medicamentos. 

Assim como também restringe a quais atividades especificamente cada substância 

pode ser submetida. No caso de substâncias precursoras8, como o clorofórmio9, não 

podem ser destinadas para uso medicinal e apenas a Polícia Federal10 tem poder para 

liberar sua licença de uso.

Agora, voltando para a Lei Nº 11.343, nela é intitulado seus principais pro-

pósitos, objetivos e ações, relacionado aos usuários. Diferentemente dos traficantes, o 

grupo de pessoas as quais este trabalho está focado são apenas os usuários e depen-

dentes das drogas ilícitas no ambiente específico da música eletrônica underground 

(termo explicado no subitem 1.2.2).

7  O Diário Oficial da União (DOU) é um dos veículos de comunicação pelo qual a Imprensa Nacional tem de 
tornar público todo e qualquer assunto acerca do âmbito federal.

8  São substâncias utilizadas na produção das drogas, neste caso, ilícitas

9  O clorofórmio, conhecido também por triclorometano, é um líquido incolor e volátil que produz efeito anes-
tésico, por ser muito volátil absorve calor da pele. O que ocorre é que com a temperatura reduzida, os nervos 
sensitivos não exercem suas funções e a sensação de dor também é diminuída.

10  É uma instituição policial brasileira, subordinada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, que, de 
acordo com a Constituição de 1988, exerce com exclusividade as funções de polícia judiciária da União.
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Art. 1º Esta Lei institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - 

Sisnad; prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção 

social de usuários e dependentes de drogas; estabelece normas para repressão à 

produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas e define crimes.

Como estabelece o Artigo 28, todos usuários estão sujeitos às punições, mas 

em escala diferente comparado a quem trafica essas substâncias.

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, 

para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determina-

ção legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

I - Advertência sobre os efeitos das drogas;

II - Prestação de serviços à comunidade;

III - Medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

Portanto é obrigação do Estado, além de punir, prevenir a sociedade do uso 

das drogas, como também auxiliar os dependentes e reintegrá-los na sociedade. Isto é 

intitulado no Artigo 8, no primeiro parágrafo. 

I - Promover a interdisciplinaridade e integração dos programas, ações, atividades e 

projetos dos órgãos e entidades públicas e privadas nas áreas de saúde, educação, 

trabalho, assistência social, previdência social, habitação, cultura, desporto e lazer, 

visando à prevenção do uso de drogas, atenção e reinserção social dos usuários ou 

dependentes de drogas.

Segundo o documento para discussão: “Da coerção à coesão: Tratamento 

da dependência de drogas por meio de cuidados em saúde e não da punição” elabo-

rado pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, Viena 28-30 de outubro 

de 2009. É discutido a relação da punição com os usuários de drogas. Os autores 

defendem que a dependência química das drogas deve ser encarada como um distúr-

bio da saúde, em outras palavras uma doença crônica, onde os indivíduos se tornam 

dependentes devido a suas vulnerabilidades psicológicas pré-existentes, aos fatores 

sociais em que estão inseridos, personalidade e fenômenos negativos ao longo de suas 

vidas, como por exemplo a ausência de figuras paternas e/ou maternas, perdas de 

pessoas, desemprego, entre outras. Além da dependência ser outro fator que compro-

mete a saúde mental do indivíduo.

Essa argumentação implica numa discussão ética, que é o objetivo deste 

documento. Seria a punição penal a melhor solução para prevenção e coerção social 

dos dependentes de drogas? Aparentemente o aprisionamento não apresenta resulta-

dos positivos em ajudar os indivíduos e suas dependências. Portanto uma abordagem, 

por meio do design, voltada em trabalhar a saúde pública, auxílio psicológico, trabalhos 

envolvendo os círculos sociais, principalmente a família, não só pode, como apresenta 

resultados positivos e eficácia na solução deste problema. 

Segundo Diehl, Cordeiro e Laranjeira (2011, p. 25), existem diversos escrito-

res e pesquisadores que afirmam o fato de que as agências governamentais de con-

trole e repressão divulgam informações selecionadas, dando ênfase às negativas, para 

assim conseguir justificar a ilegalidade do consumo destas substâncias.

1.1.3    Aspectos negativos e efeitos das substâncias no 
organismo

Para indicar quais aspectos as substâncias citadas anteriormente afetam o 

usuário, é essencial definir primeiramente o conceito das “drogas” segundo psicólogos 

e órgãos da saúde e contextualizar como estas atuam no organismo das pessoas.

Segundo Seibel e Toscano (2001, p.1), drogas ou substâncias psicoativas, 

são aquelas que alteram o estado de consciência do indivíduo. Os efeitos podem ape-

nas ser uma estimulação leve causada por uma xícara de café ou chá, por exemplo, ou 

podem chegar a produzir efeitos alucinógenos tais como os gerados pelo LSD11 (Figura 

2).

Já segundo Masur & Carlini (1989), as drogas são substâncias que interferem 

com o funcionamento dos neurotransmissores, que provocam alterações e distúrbios 

no comportamento do indivíduo.

11  É uma substância, fabricada em laboratório bastante semelhante às presentes em um fungo denominado 
Claviceps pupurea. O LSD é um alucinógeno, ou seja, é uma substância capaz de alterar a percepção de 
quem o usa.
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Figura 2 – Dosagem de LSD
Fonte: Play BPM12 (2017)

A maioria das substâncias psicoativas atuam de acordo com os sistemas de 

neurotransmissores clássicos, um exemplo válido para explicar esta afirmação seria da 

cocaína, a qual inibe a recaptação de dopamina13 e serotonina14 e noradrenalina15. 

O uso destas substâncias pode ter diversas finalidades, como apontadas nos 

contextos histórico-sociais. Pensando nos fatores que levaram o indivíduo à dependên-

cia, quanto suas fragilidades psicológicas e o ambiente cultural e socioeconômico no 

12  Disponível em: < https://playbpm.com.br/por-que-quando-ingerido-o-lsd-nao-nos-permite-escapar-de-u-
ma-viagem-de-horas/ > Acesso em: 03/04/2020

13   A dopamina é um neurotransmissor da família das catecolaminas, também conhecidas como aminas 
biogênicas. Fazem parte desse grupo a noradrenalina e a adrenalina. Os neurotransmissores dessa família 
atuam no sistema nervoso central (SNC), modulando as funções de neurotransmissão relacionadas, por 
exemplo, às emoções, à atenção, ao aprendizado e ao sono

14  A serotonina é um hormônio neurotransmissor. Ou seja, ela atua fazendo a comunicação entre as células 
nervosas e também atua para regular o sono, o apetite, a temperatura do corpo, os movimentos, e principal-
mente coordenando funções intelectuais fundamentais e é considerada pelos médicos e especialistas, como 
um estabilizador natural do humor.

15  A noradrenalina é um composto químico da família das catecolaminas, que apresentam como precur-
sor o aminoácido tirosina. A noradrenalina atua como neurotransmissor e como hormônio e é um precursor 
endógeno da adrenalina.

qual ele está inserido, as substâncias acabam se tornando uma “solução” fácil e a curto 

prazo, para aliviar uma possível “dor” (sendo física ou até mesmo mental) ou gerando 

um estado de felicidade e/ou realização no usuário. E todas estas afetam de diferentes 

maneiras no circuito do prazer ou de recompensa do sistema nervoso, resultando na 

liberação de dopamina no corpo de quem as ingeriu.

[...] Pode-se intuir que deverá aliviar uma dor, talvez a da alma, ou produzir um 

estado de espírito agradável. Aldous Huxley, em seu clássico livro As portas da 

percepção, discute de maneira quase poética a dor de todo ser humano até por 

simplesmente ser humano” (DIEHL, CORDEIRO, LARANJEIRA, 2011 p. 26).

Este efeito, dependendo da substância, da forma em que é consumida e da 

tolerância do indivíduo, pode ser momentâneo, gerando esse sentimento de “alívio” 

desejado na hora do consumo da substância, como também, caso for prolongado, o 

indivíduo pode perder a noção da realidade passando a não conseguir diferenciar a 

vida real do efeito causado pela droga. Como por exemplo, conforme afirmam Lemos 

e Fonseca (2011, p. 201) dependendo de como o indivíduo consumir ou ingerir esta 

substância, o efeito tende a mudar, o início da reação e sua duração no corpo do usuá-

rio. Pode-se observar mais detalhadamente na Tabela 1, como é a reação da substân-

cia dependendo da via de administração:

Figura 3 - Tabela 1 - Tempo de reação e duração dependendo da via de administração de substâncias 
químicas; 

Fonte: Diehl, Cordeiro, Laranjeira (2011, p. 201)
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As vias mais frequentes de ingestão de drogas são: oral, endovenosa, 

inalação, e aspiração, e dependendo de como a substância entrou no organismo, ela 

terá que atravessar por mais ou menos membranas lipoproteicas até atingir a corren-

te sanguínea, e consequentemente chegar ao sistema nervoso com maior ou menor 

velocidade respectivamente. 

Quando a folha da coca é mascada (hábito milenar nos países andinos), a cocaína é 

lentamente absorvida. Mesmo assim, exerce sua ação farmacológica de diminuir a 

fadiga e a fome, efeitos que foram considerados positivos pelos espanhóis na inva-

são da América, quando escravizaram o povo nativo. A cocaína também pode ser 

cheirada. Nesse caso, o tempo de início do efeito é bastante reduzido, e a diferença 

de estado droga/não droga é perceptível, levando uma porcentagem considerável 

de usuários à dependência. Contudo, é a mesma droga. (DIEHL, CORDEIRO, LA-

RANJEIRA, 2011 p. 26)

Ou seja, resumidamente, quanto menos “barreiras” que substância tenha de 

atravessar para atingir o cérebro, mais rápido será seu efeito no indivíduo.

Já ingerida, a droga passa obrigatoriamente pelo fígado, onde tem metabolização 

parcial, para depois ser lançada na circulação sanguínea. Muitas vezes, drogas ati-

vas geram metabólitos também ativos, mas podem ser também inativadas com 

metabólitos não ativos. Nesse último caso, chegará ao cérebro apenas a quantida-

de que escapou do fígado e que atravessou membranas da mucosa gástrica, dos 

vários capilares, da célula hepática e, então, da barreira hematoencefálica. Por isso 

a via oral é demorada. (DIEHL, CORDEIRO, LARANJEIRA, 2011 p. 27)

Entre as vias de consumo que possuem a maior velocidade de ação, encon-

tram-se a endovenosa e a fumada, sendo a primeira, a mais rápida em alcançar o efeito 

da substância ingerida, pois a droga entra fácil e vai direto pro cérebro. Já na fumada, 

a droga precisa atravessar as paredes dos alvéolos pulmonares16, as quais são muito 

16  Os alvéolos pulmonares são estruturas de pequena dimensão, localizadas no final dos bronquíolos, onde 
se realiza a troca gasosa. O conjunto desses alvéolos existente em cada extremidade dos bronquíolos é 
denominado saco alveolar

irrigadas e permissivas, porém a ação é quase tão rápida quanto a endovenosa, o que 

leva, por exemplo, à grande capacidade da cocaína na forma de crack17 gerar depen-

dência no indivíduo, onde o efeito é quase que instantâneo, gerando consequentemen-

te esse alívio muito mais rápido do que se fosse ingerido de outra forma.

A duração do efeito da substância no corpo do usuário depende das fases 

alfa e beta (distribuição e excreção). Simplificadamente, o processo que uma substân-

cia passa no corpo humano é o seguinte: a droga entra no corpo, por qualquer uma 

das vias mencionadas anteriormente, faz todo o “caminho” até o cérebro (o qual pode 

variar na sua velocidade dependendo do jeito que foi ingerida) e ali ocorre o efeito. Este 

é muito irrigado, portanto, recebe rapidamente a droga consumida, e em seguida a 

substância, sai do cérebro é acaba sendo distribuída para outros tecidos, dependendo 

de fatores como, por exemplo, sua lipossolubilidade. Um exemplo pode ser a Canna-

bis, a qual pode ser detectada em tecidos periféricos 24 horas após o seu consumo e 

em até 28 dias na urina.

Contudo, o corpo humano possui “mecanismos de memória”, os quais são 

capazes de gerar uma possível tolerância, tanto física como psicológica no usuário, 

que ocorre devido à adaptação dos receptores à presença da droga. Com o passar do 

tempo, estes receptores acostumam-se, e consequentemente, deixam de apresentar 

os efeitos das drogas, criando uma “resistência” física a elas. Segundo Lemos e Fonse-

ca (2011, p. 29), existem dois tipos de tolerâncias:

Em primeiro lugar encontra-se a tolerância inata, onde o indivíduo já nasce 

com uma estrutura biológica e psicológica mais resistente do que o resto, aos efeitos 

causados pelas drogas.

“Uma pesquisa citada no clássico de farmacologia Goodman e Gilman men-

ciona que homens de 22 anos tolerantes aos efeitos do álcool têm maior probabilidade 

de desenvolver alcoolismo aos 32 anos”. (LEMOS E FONSECA, 2011 p. 29)

Mas também, eles comentam sobre a tolerância adquirida, a qual, através de 

diferentes mecanismos, o organismo consegue se adaptar a presença da substância.

17  O crack é preparado a partir da extração de uma substância alcaloide da planta Erythroxylon coca, 
encontrada na América Central e América do Sul. Chamada benzoilmetilecgonina, esse alcaloide é retirado 
das folhas da planta, dando origem a uma pasta: o sulfato de cocaína. Chamada, popularmente, de crack, tal 
droga é fumada em cachimbos.
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[...] Pode ser farmacocinética, farmacodinâmica ou aprendida. Na tolerância farma-

cocinética, ocorre indução enzimática. As enzimas passam a funcionar mais ou são 

sintetizadas em maior quantidade. Essa é uma propriedade especial das enzimas 

microssomais, que são muito responsivas ao ambiente. Já na farmacodinâmica, 

esse tipo de tolerância tem uma relação muito estreita com a síndrome de abstinên-

cia. (LEMOS E FONSECA, 2011 p. 29)

O maior problema do indivíduo criar esta tolerância a determinadas substân-

cias, é o fato de seu corpo se acostumar com o uso destas drogas e com a sensação 

de alívio que estas trazem para o usuário, gerando uma dependência que aumenta 

conjuntamente com a tolerância, ou seja, quanto maior seja a adaptação da pessoa, 

as quantias usadas deverão ser maiores, consequentemente, para assim conseguir 

chegar ao efeito de prazer esperado no momento da ingestão da substância.

1.1.4    Aspectos psicológicos sobre o craving, dependência 
 Segundo Araujo (2008, p. 58), o craving pode ser definido de diversas ma-

neiras dependendo do ponto de vista e pesquisas de alguns autores. Uma delas é a 

coloquialmente conhecida pelos dependentes como “fissura”, na qual o indivíduo pos-

sui um intenso desejo de utilizar ou ingerir uma determinada substância, ou até mesmo 

o fato de a pessoa sentir a necessidade de experimentar os efeitos da droga.

Foi observado no processo de caracterização do público-alvo (o qual será 

apresentado no subitem 1.3.2) que, o uso de drogas ilícitas compromete indivíduo, 

tornando-o dependente das mesmas:

As pesquisas neurofisiológicas sugerem que as drogas psicotrópicas usadas de 

forma abusiva estimulam a ação dopaminérgica em vias mesolímbicas localizadas 

na área tegumentar ventral e no núcleo accumbens, o que teria papel determinante 

no estabelecimento de dependência. (MARQUES e CRUZ. 2000, p. 32). 

Porém, para falar de dependências e vícios, é necessário primeiro comentar 

sobre o conceito da abstinência, a qual define a dependência física de uma substância. 

Esta síndrome, segundo Fonseca e Lemos (2011, p. 29), é um conjunto de sinais e 

sintomas, que geralmente, costumam ser totalmente contrários aos da droga, podendo 

até gerar de novo essa dor que a substância tentou aliviar.

Partindo do princípio citado por estes autores (2011, p. 25), pode-se observar 

que as drogas, tanto lícitas, quanto ilícitas, são apenas um dos três fatores da tríade 

que levam até o desenvolvimento do vício e abuso de determinada substância. Os ou-

tros dois são o próprio indivíduo e a sociedade na qual este e a droga estão inseridos.

A partir do texto da UNODC (2009, p. 2)18, a dependência química é vista 

como um distúrbio de saúde, uma doença, a qual acontece devido à grande exposição 

às drogas por pessoas com uma predisposição psicobiológica existente.

Do ponto de vista neuroquímico, o desenvolvimento da dependência e a vulnera-

bilidade à recaída após a abstinência parecem ser o resultado de processos neuro 

adaptativos no sistema nervoso central que se opõem às ações agudas reforçado-

ras das drogas de abuso. Essas alterações levam ao prejuízo dos mecanismos que 

medeiam o reforço positivo e à emergência de estados afetivos diferentes e opostos 

ao reforço positivo, como ansiedade, disforia e depressão na abstinência. (FONSE-

CA e LEMOS, 2011 p. 28) 

Através desta explicação, pode-se deduzir que a punição, neste caso, não é 

a solução adequada para as pessoas que padecem desta doença, e o encarceramento 

pode chegar a piorar a situação dos indivíduos mais vulneráveis, posto que dentro de 

um centro de detenção, além deles serem repudiados pela família devido à situação de-

plorável que se encontram, podem sofrer os efeitos da abstinência e do craving, posto 

que o usuário está sendo obrigado a parar, totalmente, o consumo destas substâncias.

A dependência das drogas causa diversos impactos negativos, os autores 

Alvares, Gomes e Xavier (2014, p. 642) analisam as causas da dependência química e 

as consequências para o usuário e sua família. Sendo que o dependente possui uma 

grande dificuldade na hora de conseguir desenvolver as suas atividades cotidianas 

sem fazer o uso de drogas, as quais assumem o papel de “alívio“ e “libertação“ para 

lidar com os conflitos que o constituem, ou seja o uso destas substâncias viram uma 

“válvula de escape“ para eles, fazendo assim, a obtenção de drogas seu objetivo de 

vida. Além disso, o amplo leque de drogas existentes atualmente e o seu fácil acesso, 

contribui na hora de gerar mais dependências.

18  Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes.
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O último fator da tríade, como já mencionado anteriormente, é a sociedade, 

que pode contribuir no processo de dependência de várias formas. Quanto a mudan-

ças no estilo de vida que pode ser resultado de influências externas, como círculos 

sociais e amigos. Assim como a reação negativa da sociedade também pode colabo-

rar com o declínio emocional e contribuir, de maneira desfavorável, para processo de 

dependência.   

[...] uma parcela do consumo de drogas está, contemporaneamente, situada no 

plano da incapacidade de integração social dos jovens levando-os a comportamen-

tos divergentes ou ao desenvolvimento de uma cultura própria que corresponda à 

cultura própria necessidade de estar num grupo social que lhes assegure uma iden-

tidade. Acresce ainda que os novos valores acabam por se difundir entre eles e o 

uso de certas drogas pode tornar-se um hábito tolerado pela sociedade. (SOARES 

e JACOBI, 2000, p. 217)

Segundo os autores Alvares, Gomes e Xavier (2014), a dependência abrange 

diversos espectros da vida do usuário, sendo o familiar um dos principais, pois esse 

é o primeiro círculo social que fez parte. Um rompimento com ele pode afetar profun-

damente a vida e o psicológico do usuário. A partir de relatos, com o começo do uso 

de drogas de maneira “compulsiva”, é normal o afastamento e as brigas entre alguns 

membros da família com o dependente, reafirmando ainda mais essa ideia de “dife-

rença” e “marginalidade” contida na dependência química, definindo o preconceito e o 

estigma dentro do âmbito familiar. 

Quanto a família do usuário, a descoberta pode causar diversos transtornos, 

devido à falta de controle, pois dificilmente conseguirão administrar a situação sem 

nenhuma ajuda externa. Além disso, o uso de drogas faz, muitas vezes, com que o 

usuário não consiga manter-se no seu emprego, consequentemente, o dependente 

costuma entrar num círculo vicioso, roubando coisas dentro da própria casa para ven-

dê-las e depois, com esse dinheiro, comprar mais drogas.

Portanto, pode-se concluir que as consequências geradas pela dependência 

geralmente impactam de maneira grave e negativa na vida dos usuários, apenas pio-

rando o seu estado, por tratar-se dentro da ilegalidade, a sociedade exclui e discrimina 

os dependentes químicos, colaborando para o problema. 

Trabalhar com a saúde mental, através do diálogo, educação e transparência, 

aparentam ser a solução mais eficaz na solução deste problema social. Este projeto 

visa oferecer uma alternativa a essa realidade por meio de fundamentos e técnicas do 

design.

1.1.5    Contextualização e apologia às drogas na cena musical 
eletrônica

Após o esclarecimento da relação das drogas com o ser humano, seus 

dilemas sociais e o posicionamento do Estado, juntamente com as análises dos efeitos 

negativos, psicológicos e físicos no corpo humano e as consequências sociais geradas, 

que geralmente apenas colaboram para a continuidade da dependência química, o pró-

ximo passo é contextualizar esses fenômenos dentro do ambiente da música eletrôni-

ca.

Fazem parte do senso comum os tabus e preconceitos relacionados a certos 

estilos musicais, os quais são associados ao consumo de diferentes substâncias, como 

por exemplo, o Reggae com a maconha; o Rock com a cocaína. E a música eletrônica 

com o ecstasy (MDMA). Como pode ser observado na descrição e contextualização da 

droga no Brasil, pela já citada DENARC.

O consumo do ecstasy parece estar principalmente associado à música eletrônica 

e a um contexto de festa e dança, e mais restrito aos jovens de classes sociais pri-

vilegiadas (alta e média-alta). Com o aumento do consumo, tem crescido também 

o número de apreensões da droga pela polícia, bem como os registros de mortes 

associadas ao consumo de êxtase no Brasil”. (DENARC, acesso em 23/04/2020).

Segundo Pereira de Almeida e Silva (2000) a droga foi criada na Alemanha em 

1912, com o fim de diminuir o apetite. Durante os anos 70 a droga passou a ser utiliza-

da com o fim terapêutico, como facilitadora nos tratamentos, devido seus efeitos que 

aumentavam a empatia, a confiança no terapeuta no processo, favorecendo a autocon-

fiança dos pacientes e por consequência a evolução nos tratamentos. 

Porém essa droga também se popularizou entre os jovens norte-americanos 

para fins recreativos. Diante disso, ela se tornou alvo de preocupação, na medida que 

estudos a caracterizaram como neurotóxica. 
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Em maio de 1985, a agência de controle de drogas (Drug Enforcement Adminis-

tration, DEA) dos Estados Unidos convocou uma comissão de emergência para 

enquadrar a MDMA na categoria 1 de substâncias controladas, que inclui drogas 

a) com alto potencial de abuso; b) sem benefício terapêutico/médico; e c) cujo uso 

é inseguro mesmo sob supervisão médica. (PEREIRA DE ALMEIDA e SILVA, 2000, 

p. 394)

Apesar de ter sido defendida pelos psicólogos e psiquiatras como auxiliadora 

nos trabalhos terapêuticos, o MDMA foi de fato proibido. Todavia, no final dos anos 80, 

em Ibiza (Espanha) durante um evento de música eletrônica a droga foi utilizada nova-

mente, o efeito que potencializa as percepções e sensações somado ao contexto de 

várias horas de música incessante e com os constantes contatos sociais, proporcionou 

uma experiência nunca vivenciada.

Figura 4 - Comprimidos de MDMA, conhecidos coloquialmente como “bala”
Fonte: The Conversation19 (2018)

Concluindo, atualmente, como será observado posteriormente, existem diver-

sas drogas utilizadas em eventos e festivais de música eletrônica, passando a ser um 

estereótipo de seu público. Isso devido a relação que esse estilo musical tem com as 

drogas, em especial o ecstasy que foi fator crucial para sua popularização, tornando-se 

parte da identidade dos jovens e influenciando-os em seu comportamento.

1.2    Ambiente da música eletrônica e suas definições

Neste subitem, serão abordados todos os aspectos históricos e sociocultu-

rais sobre a cena da música eletrônica, com o intuito de contextualizar e compreender 

onde e como as drogas afetam e prejudicam a percepção da realidade nestes ambien-

tes deixando a música no “segundo plano”.  Mas também, será relacionada a cena 

musical com o design e com todos os aspectos visuais que esta possui.

1.2.1    Origens da música eletrônica e seu contexto na sociedade

Apesar da música eletrônica ser associada, normalmente, às gerações atuais, 

e ter vários integrantes desta cena os quais acreditam que esta surgiu nas décadas 

mais recentes da história, existem diversos estudos, pesquisas e documentários feitos 

ao longo dos anos, que demonstram e datam o “nascimento” da cena musical eletrôni-

ca (e-music20) aos anos 1970. Porém, como foi descrito por Fritsch no seu texto “Músi-

ca Eletrônica” (2008, p. 17), o termo “música eletrônica”, em si, foi usado por primeira 

vez em por volta dos anos 50, pelo linguista Werner Meyer-Eppler, com o intuito de de-

signar, na Alemanha, um nome concreto às faixas (Tracks) e peças musicais feitas den-

tro dos estúdios que se iniciavam naquela época, o qual era encabeçado pelo produtor 

e compositor Herbert Eimert. Mas antes de apresentar a história deste estilo musical, é 

necessário, primeiro, definir o que significa, de fato o termo “música eletrônica”. 

Segundo a jornalista Patrícia Gnipper, por definição, música eletrônica é toda 

música criada ou modificada através de equipamentos e/ou instrumentos eletrônicos 

(gravadores digitais, computadores, softwares e sintetizadores21).

[...] apesar de alguns gêneros da e-music terem feito tanto sucesso a ponto de se 

tornarem sinônimo de “música eletrônica” – como é o caso do Techno, por exemplo 

–, são inúmeros os diferentes estilos musicais criados utilizando instrumentos eletrô-

nicos, fazendo com que esse tipo de música não reúna uma só “tribo”, já que com 

21  Um sintetizador é um instrumento musical eletrônico projetado para produzir sons gerados através da 
manipulação direta de correntes elétricas (sintetizadores analógicos), leitura de dados contidos numa memó-
ria (sintetizadores digitais), ou manipulação matemática de valores discretos com o uso de tecnologia digital 
incluindo computadores (modulação física) ou uma combinação de diversos métodos.
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tanta variedade é possível agradar a gregos e troianos. (GNIPPER, 2016)

Dependendo do ponto de partida de alguns pesquisadores, as origens deste 

conceito vêm desde uns séculos atrás (1877), com a criação do fonógrafo22 (Figura 5), 

pois este aparelho inventado por Thomas Edison, foi capaz de mudar a relação do ser 

humano com a música, e como esta era gravada e reproduzida.

Inventado em 1877, o fonógrafo acabou mudando a relação do homem com a 

música de maneira sem precedentes. Sua popularização fez surgir a indústria fono-

gráfica e, a partir desse ponto da história, iniciou-se a reprodução e disseminação 

de incontáveis obras musicais artísticas em todo o mundo [...] (GNIPPER, 2016)

 
Figura 5 – Fonógrafo: aparelho inventando por Thomas Edison em mediados de 1877

 Fonte: Wikipédia23 (2020)

A partir do documentário “What we Started” (2017) dos diretores Cyrus Saidi, 

Bert Marcus, pode-se observar que antes de toda esta cena eletrônica aparecer, a úni-

ca forma de lotar uma sala ou uma “balada” era tendo uma banda a qual fizesse uma 

22  Aparelho para a gravação e reprodução de sons através de um cilindro. Ele foi o primeiro aparelho capaz 
de gravar e reproduzir sons.

23  Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Fon%C3%B3grafo#/media/Ficheiro:EdisonPhonograph.
jpg>. Acesso em: 03/04/2020

performance ao vivo, e esse mindset24 se manteve por vários anos. Saidi e Marcus, na 

sua produção audiovisual, apresentam a cena desde seus primórdios, e comparando 

aquela época com os dias atuais, para tentar demonstrar como alguns costumes e 

movimentos têm sua origem décadas atrás.

No início da década de 70, em Nova York, começaram a surgir diferentes 

tipos de baladas e discotecas, as quais eram movidas pela música Disco25 e rapida-

mente, tornaram-se fenômenos. Todas as pessoas que participavam destas festas ti-

nham a liberdade de ser quem quiserem e se comportarem como quiserem, ou seja, as 

pessoas tinham a possibilidade de se expressar e dançarem com total liberdade, porém 

o fato de presenciar estes lugares encontrava-se fora da cultura popular e não era bem 

visto pela sociedade no geral.

Figura 6 – Boate nova-iorquina na década de 70
Fonte: Vintage News Daily26 (2018)

Porém, em meados do ano 1979, aconteceu a “Noite de demolição da 

música disco” no estado americano de Chicago. No qual, um DJ e locutor de rádio, 

24  Forma de pensar, configuração da mente.

25  É um gênero de música de dança cuja popularidade atingiu o pico em meados da década de 1970. Teve 
suas raízes nos clubes de dança voltados para negros, latino-americanos, gays e apreciadores de música 
psicodélica, além de outras comunidades na cidade de Nova York e Filadélfia durante os anos 1970.

26  Disponível em: < https://vintagenewsdaily.com/30-crazy-photographs-that-capture-the-disco-scene-of-
-the-1970s/ > Acesso em: 06/04/2020
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desafiou à população a queimar os discos de música Disco em forma de manifestação 

contra o movimento musical “alternativo” que estava acontecendo na época.

Segundo Kierri Mason, jornalista estadunidense especializada na cena EDM27 

entrevistada neste documentário, o fato deste locutor ter-se posicionado daquela forma 

contra a música Disco, fez com que uma grande parcela da população dos Estados 

Unidos desistisse deste gênero musical. Afirmação de Mason:

Os EUA desistiram da música disco, meio que despertou e pensou: “Isto é música 

negra gay. Não podemos ouvir isto. Gostamos de Rock and Roll.” Então, perdeu 

seu prestígio e tornou-se alternativo novamente. (What We Started, 2017, 00’09”31)

Este acontecimento, fez com que a cena existente deste gênero musical, co-

meçasse a renascer, mesmo não chamando-se mais de “Disco”, mas com mais força 

de formas diferentes, dando a origem à música “House”.

Quando a música house surgiu, é como se o mapa fosse completamente refeito. 

Era o centro de Chicago celebrando a música Disco de dez anos atrás. Sessões 

experimentais de baterias eletrônicas e sintetizadores. (What We Started, 2017, 

00’11”14)

Para Pete Tong (DJ e produtor inglês), este momento foi um ponto de partida 

da cena eletrônica, onde ninguém em nenhuma pista tinha ouvido vários minutos se-

guidos de uma bateria pré-programada (drum pattern), ou até mesmo programada ao 

vivo, porém totalmente digital, ou seja, sendo reproduzidas por uma máquina.

A grande diferença entre o Disco e o House, é o fato de que o disco era pro-

duzido por artistas experientes e com um treinamento musical destacável. Já o House 

era criado por DJ’s, os quais, normalmente, não possuíam nenhum conhecimento 

sobre teoria musical, acordes, etc.

Quase simultaneamente, no começo da década de 80, surge o Techno, em 

Detroit. Com uma característica mais “minimalista”, ou seja, com menos elementos 

musicais, porém com uma cara mais industrial, influenciada pela cidade, onde estava 

27  Sigla usada para abreviar o termo oriundo do inglês Electronic Dance Music - popularmente conhecida 
como música comercial.

localizada a linha de produção da Ford. Segundo Richie Hawtin (DJ e Produtor norte 

americano), o público conseguia ouvir a linha de produção nas faixas dos artistas pio-

neiros do gênero que lideravam a cena naquela época (Kevin Saunderson, Derrick May, 

Juan Atkins, entre outros), podendo perceber os sons secos e agudos dos sintetizado-

res marcantes e Hi-Hats e pratos corridos que davam a sensação de “levar o público 

ao amanhã”.

Figura 7 – Kevin Saunderson tocando em Detroit no começo dos anos 80
Fonte: Vibe Eletrônica28 (2011)

Segundo Lee (2018), tudo iniciou com um intercâmbio cultural entre Chicago 

e Detroit, onde house começou a influenciar o novo som de Detroit criado pelo Belleville 

Three (Juan Atkins, Derrick May e Kevin Saunderson). O Techno começou a evoluir e 

ganhar popularidade nos clubes.

Desde então, este estilo musical nunca caiu em desuso, e sempre man-

teve seu público, o qual aumenta a cada ano que passa, pois todo dia surge algum 

artista novo, com uma sonoridade diferente, e com outras tendências musicais, mas 

sem perder a base rítmica marcada e as percussões metálicas do Techno original. As 

características sonoras citadas anteriormente, ajudaram na hora de criar o ambiente 

destes lugares, onde os barulhos industriais juntam-se com a escuridão do local, fazem 

com que as pessoas que participam destas festas sintam a liberdade de expressar e se 

libertar.

28  Disponível em: < http://vibe-eletronica.blogspot.com/2015/09/a-historia-do-techno.html  > Acesso em: 
06/04/2020
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1.2.2    Ambiente e influências da cena Underground/ Alternativa

Para conseguir compreender o ambiente da cena eletrônica alternativa29, é 

necessário, definir brevemente o termo “underground”.

Baseado na obra de McKenny (2003), o termo underground começou a ser 

utilizado devido ao surgimento da banda Beatles, na década de 60, onde as suas pri-

meiras apresentações foram em pubs, os quais a maioria, encontravam-se nos subso-

los de prédios e bares, portanto ganharam a fama de ser uma banda “subterrânea” por 

se apresentarem “debaixo da terra”. 

Posteriormente, o termo ganhou um valor simbólico, com o objetivo se referir, 

tanto a artistas novos no mercado, como a cenas musicais e ambientes alternativos, 

não necessariamente por serem debaixo da terra, mas sim devido sua pouca populari-

dade comercial. Consequentemente, o termo, foi adotado pela maioria dos estilos mu-

sicais, para diferenciar as produções e faixas comerciais das situadas às margens da 

cultura popular, “desconhecidas”, consideradas como alternativas. Este termo é usado 

para chamar uma cultura que foge dos padrões normais e conhecidos pela sociedade, 

um ambiente com uma cultura diferente, que não segue modismos e geralmente não 

está na mídia.

Segundo Gomes (2012), a cena underground é uma classe de esfera social 

marcada pela densificação relacional e a transitoriedade dos percursos musicais.

Segundo Almeida, Silva e Araujo (2000, p. 395), após os grandes eventos 

que foram levados a cabo em Ibiza, diversos empresários ingleses que participaram 

destas festas, sentiram falta da cultura e do ambiente musical no Reino Unido, e decidi-

ram tentar recriar a atmosfera, até então, única da ilha espanhola. Na tentativa de imitar 

essa “vibe”, começaram a organizar festas em armazéns portuários londrinos, onde 

centenas de pessoas pagavam um ingresso e dançavam a noite inteira com música 

eletrônica ininterrupta, influenciada pelos barulhos metálicos e industriais, com baterias 

repetitivas e pré-programadas, usando êxtase ou LSD. 

29  No quesito da música, alternativo, é tudo aquilo que foge do contexto comercial e valoriza a música 
como arte.

Essas festas ganharam cada vez mais adeptos e começaram a acontecer em locais 

maiores, fora do perímetro urbano, mas perto de Londres. Logicamente, as festas 

que reuniam centenas ou milhares de jovens dançando a noite inteira e usando dro-

gas atraíram a atenção da polícia e, em 1990, foi aprovada, no Reino Unido, uma 

lei que previa pena de até 6 meses de detenção e confisco de todo o lucro para 

organizadores de festas rave. (ALMEIDA, SILVA E ARAUJO, 2000, p. 395)

No documentário de Saidi e Marcus (2017), a cena underground, nos seus 

primórdios, era definida pelos lugares que eram capazes de gerar uma liberdade de ex-

pressão às pessoas, onde não existia nenhum tipo de preconceito social nem ideológi-

co. Foi ali, que grande parte das minorias, como por exemplo a população homossexu-

al e a população negra encontraram seu lugar para conseguirem manifestar seus ideais.

Moran (2005, p. 160) comenta que o ambiente dos eventos da música 

eletrônica, os quais apresentam elementos como imagens figurativas e gráficas, luzes 

estroboscópicas, uma grande distribuição de telas e várias luzes coloridas, as quais 

criam o espaço-experiência, promovendo uma experiência imersiva. Os locais normal-

mente são escuros, com luzes néon e luzes negras, as quais promovem esse contras-

te, e consequentemente, cria-se uma atmosfera diferente da que pode ser encontrada 

em qualquer outro local, transformando a música, em uma experiência audiovisual. A 

posição do DJ também mantém um padrão, quase sempre estando de frente para o 

público, no fundo do local e com um devido destaque.

No artigo escrito por Silva (2005, p. 65), é relatado que o ambiente influencia 

o público a utilizar os mais variados tipos de drogas, como o ecstasy, cocaína, o álcool 

e a cannabis. Estas substâncias causam “alucinações” nos usuários, que em conjunto 

com as luzes e a fumaça, dão a sensação de “mundo paralelo”. O consumo, na maioria 

das vezes, se torna compulsivo, sendo possível utilizar de 10 a 12 pastilhas por festa. 

De acordo com o público, as drogas estão relacionadas com o Techno, pois se não 

houver drogas, não é a mesma coisa, as sensações que a música causa não são as 

mesmas. 

 Os produtores musicais, sabendo como o público usa essas substâncias 

nestes ambientes, utilizam-se disso para compor faixas e peças musicais que “acom-

panham” o efeito das drogas no indivíduo. No caso dos produtores musicais, eles 

compõem as suas músicas pensando no efeito que estas terão no indivíduo, o qual es-
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tará no público usufruindo de drogas ilícitas. Porém, os espectadores usam e às vezes 

abusam destas substâncias, devido acreditarem que só assim conseguirão receber e 

captar 100% da mensagem e da energia que o produtor quis passar na hora que esta-

va compondo a peça musical, assunto tratado na tese de doutorado de Ferreira (2006):

Já é sabido que a música eletrônica de pista, além de ser fortemente influenciada 

pelos efeitos de determinadas drogas consumidas durante as festas e durante a 

sua própria criação, é também frequentemente criada com a intenção consciente 

de interagir com esses efeitos. (FERREIRA, 2006, p. 483)

Este fato, tornou-se uma possível hipótese para os autores do trabalho, onde 

eles basearam-se nas afirmações citadas por Ferreira (2006), que será abordado a 

continuação.

1.2.3    Aspectos onde a música eletrônica relaciona-se com
as drogas

Como já abordado anteriormente (subitem 1.1.5), o relacionamento das 

drogas ilícitas com a música eletrônica existe desde suas origens, proporcionando 

para ambas as partes uma considerável popularidade entre os jovens no mundo todo. 

O que acaba gerando influências diretas e indiretas no comportamento deste público, 

como na hipótese inserida na introdução deste trabalho, onde questiona-se que os 

DJ’s e produtores compõem suas faixas pensando que seu público está sob efeito das 

drogas, durante suas apresentações. Questionamento que é parcialmente respondido 

por Ferreira (2006)

Em outras palavras, DJs e produtores de música eletrônica, ao criarem novas mú-

sicas, levam em conta os efeitos que elas provocarão em determinados contextos 

e em pessoas sob o efeito de determinadas drogas, e assim transformam suas 

músicas em espécies de “aditivos” ou de “intensificadores” desses mesmos efeitos. 

(FERREIRA, 2006, p. 483).

Como apontado por Vilar (2018, p. 44), a música tem um grande impacto nos 

campos da neurociência e da psicologia, ou seja, a música atua em áreas do cére-

bro responsáveis pela percepção e desenvolvimento das emoções, e como também 

responsável pela estimulação da ativação motora e cognitiva, estimulando as pessoas 

a dançarem, além de influenciar na liberação de endorfinas e emoções a sentirem-se 

bem.

A partir das conclusões em relação aos efeitos das drogas, citadas anterior-

mente, pode-se dizer que estas substâncias não influenciam nas emoções, mas sim as 

potencializam. Portanto, no momento que o indivíduo consome a música sobre o efeito 

destas substâncias, sua experiência é elevada a um nível que nem a música nem as 

drogas, consumidas sozinhas, poderiam lhe oferecer.

Com a intenção de complementar essa afirmação, analisar a fundo quanto o 

público se relaciona com as drogas ilícitas, e consequentemente, o gênero musical, foi 

realizada uma pesquisa de campo informal, com fontes primarias e sem rigor metodo-

lógico e estatístico, apenas com o objetivo de complementar a pesquisa bibliográfica e 

com a intenção de coletar dados mais precisos acerca deste assunto.

Através da plataforma “Google Forms”, foi elaborado um formulário online,

pois ela auxilia e facilita o alcance e distribuição dos formulários, através de 

um link. Assim como na coleta, análise e síntese dos resultados, onde são gerados 

automaticamente os gráficos e porcentagens.

Em seguida esse link foi disparado pelo aplicativo Whatsapp a pessoas e 

grupos relacionados ao cenário da música eletrônica. É importante ressaltar que um 

dos autores deste trabalho participa do grupo “TECHNERA DJs & PRODUTORES”, 

destinado exclusivamente a DJs e produtores de Campinas e região, com a proposta 

de compartilhar e dialogar apenas sobre as músicas e eventos. Portanto foi necessário 

pedir autorização a um dos administradores para enviar o formulário, que foi muito bem 

aceito pelo grupo. 

Ao todo obtiveram-se 60 respostas, todas anônimas para evitar qualquer tipo 

de exposição ou degradação.

As perguntas foram elaboradas a partir de conhecimentos prévios dos auto-

res deste trabalho. 

Serão apresentados e comentados a seguir alguns dos principais resultados 

obtidos pela pesquisa de campo.
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Figura 8 – Gráfico 1: Como você acha que o uso moderado de drogas 
ilícitas afeta a experiência do público nas festas eletrônicas?

Fonte: Autor (2020)

Um dos questionamentos representados no Gráfico 1, foi se as pessoas 

entrevistadas, acham que o uso moderado de drogas ilícitas afeta a experiência do pú-

blico nas festas eletrônicas, dando resultados “chocantes” para os dois autores deste 

trabalho. Sendo que o 75% das pessoas acredita que o uso moderado das substân-

cias ilícitas afeta positivamente a experiência nas festas, 3,3% acreditam que afete 

negativamente e 21,7% posicionaram-se indiferentes nesta questão. 

Foi necessário, também, perguntar quais eram as substâncias ilícitas mais 

usadas nas pistas, para conseguir entender os níveis de possíveis problemas de de-

pendência química, que levam a problemas sérios de saúde, tanto física como psicoló-

gica.

Conforme apresentado no Gráfico 2, em primeiro lugar encontra-se o MD, 

seguido do Ecstasy, Maconha e o LSD. Porém obteve-se o resultado inesperado de 

drogas mais pesadas e altamente prejudiciais, como a Cocaína e a Ketamina.

Figura 9 - Gráfico 2: Qual/ais substâncias são mais “comuns” na cena?
Fonte: Autor (2020)

Após o levantamento dos dados anteriores, os participantes da pesquisa 

foram questionados (Gráfico 3) sobre se eles usaram/usam ou não alguma destas 

substâncias, e surpreendentemente, 95% respondeu afirmando o uso das drogas 

ilícitas citadas na pergunta anterior. E posteriormente (Gráfico 4) foi questionado se as 

pessoas acreditavam que a experiência com ou sem o uso dessas substâncias seria a 

mesma.

Figura 10 - Gráfico 3: Você já usou alguma destas substâncias?
Fonte: Autor (2020)
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Figura 11 - Gráfico 4:  Você acredita que a experiência do público, sem o uso 
destas substâncias, seria a mesma?

Fonte: Autor (2020)

Através dos resultados desta pesquisa, é possível observar que o público, 

predominantemente, consome substâncias ilícitas com o objetivo de alcançar um es-

tado de plenitude no sentido de se tornar “um com o ambiente”, ou seja, uma experi-

ência “potencializada”, tanto emocional como musical. Estas pessoas possuem plena 

consciência sobre as consequências psicológicas e biológicas do abuso das subs-

tâncias, mas mesmo assim, optam pelo consumo “moderado” para vivenciar e sentir 

os efeitos a curto prazo proporcionados pelas drogas, e conseguir, assim, atingir este 

estado de êxtase.

1.2.4    Análise de identidades visuais da cena eletrônica

Primeiramente, para compreender este capítulo, é necessário explicar um 

pouco sobre o termo semiótica e alguns de seus autores. Segundo Santaella (1983, 

p. 3), semiótica é, resumidamente, a ciência geral de todas as línguas, pensando na 

comunicação, compreende todas as linguagens não verbais.

Pensando no produto do design como um artefato que carrega uma mensa-

gem, o designer é o emissor destas informações, o qual, no seu trabalho, preocupa-se 

em expor de maneira visual, além das características, uma ideia, como por exemplo: 

quando uma determinada empresa desenvolve um novo aparelho celular, o respon-

sável pelo seu design, tem o objetivo de ressaltar que este, além de sua característi-

ca tecnológica (a qual as outras empresas também possuem os  mesmos avanços), 

precisa convencer seus consumidores que este é revolucionário e apresenta melhorias 

comparado com as versões anteriores, ou seja, não basta o aparelho possuir todos os 

avanços tecnológicos, mas precisa aparentar visualmente, para que esta ideia seja cap-

tada e assimilada pelos usuários. Essa mensagem, nada mais são que signos, ou seja, 

representa uma carga simbólica e material, os quais são interpretados numa análise 

semiótica.

Norman (2008, p. 42), desenvolve seu estudo sobre o campo do design 

emocional, relacionando os artefatos que estão presentes no cotidiano dos indivíduos, 

dividindo sua análise em três aspectos: o visceral, que relaciona os atributos físicos dos 

objetos com o primeiro impacto nas pessoas; o comportamental, identificando a função 

e a eficácia do artefato quanto a experiência de seu uso; e por fim o reflexivo, que 

analisa a relação de significados que atribui-se ao objeto reconhecendo suas particula-

ridades culturais e individuais, memória afetiva e aspectos subjetivos.  

Para trazer esta análise visual ao contexto do trabalho, é necessário apre-

sentar o conceito do festival eletrônico underground de origem holandesa:  o DGTL 

(Digital), o qual destaca-se na cena musical internacional devido à presença de diversos 

artistas conhecidos mundialmente formarem parte do line-up30, além do festival propor-

cionar uma infraestrutura de alto padrão, influenciada pelas fábricas e vilas industriais 

europeias misturadas com a era digital moderna, gerando um contraste que cria uma 

atmosfera futurista, e conseguindo assim, atrair e concentrar milhares de pessoas do 

país inteiro para o local do evento, e por isso, foi escolhido como referência visual para 

exemplificar a relação das identidades com o uso de drogas e a modernidade da músi-

ca underground.

30  Seleção de artistas, escolhidos para fazer parte de determinado evento.
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Figura 12 - Artworks e cartazes das diversas edições do festival DGTL
Fonte: DGTL Festival31 (2019)

Partindo para a análise em si, o evento, como já dito, tem inspiração visual 

nas fábricas e na cultura industrial, que segundo o subitem 1.2.1 é o berço da música 

eletrônica underground. 

Quanto ao aspecto visceral de Norman (2008, p. 87), os atributos físicos que 

podem ser identificados na primeira impressão destas artes são: suas formas simples e 

geométricas com cantos bem definidos; cores vivas e reluzentes, dotadas de sombras, 

transparência; o posicionamento entre as figuras acrescentam movimentos rítmicos 

ora orgânicos mas sempre frenéticos, ora rígidos, remetendo à fluidez das “linhas de 

produção”.

Passando para o aspecto comportamental citando Norman (2008, p. 97), 

observa-se a funcionalidade das artes com a intenção de serem compreendidas pelo 

público: os elementos são  claros e consistentes, como todas a peças (gráficas ou 

digitais) seguem o padrão de identidade; nas artes são apresentadas apenas as infor-

mações essenciais sem sobrecarregar a mensagem, compreendendo os elementos em 

espaços adequados numa hierarquia clara da importância das informações. Os objetos 

tipográficos são simples e cumprem sua função, os quais se destacam do fundo, pois 

são os elementos visuais encarregados pela apresentação das informações do festi-

val na cor branca. Já as figuras abstratas têm uma função mais simbólica e cumprem 

perfeitamente sua função.

31  Disponível em < https://bit.ly/2Yypj2j >. Acesso em: 07/04/2020

Por fim o aspecto reflexivo, compreende a mensagem que o interpretante 

realiza internamente e quais sensações ele é capaz de captar após absorver as infor-

mações da arte: A informação pode não parecer clara, mas para o público que está 

acostumado a frequentar este tipo de evento, consegue fazer uma ligação das cores, 

movimentos e ritmos da imagem com a performance do evento, o movimento das lu-

zes fortes e do contraste com a escuridão do ambiente, o ritmo orgânico e das pesso-

as dançando, como também principalmente com a música e melodia.

Por fim, após a análise, a mensagem é clara, a identidade visual faz uma alu-

são à experiência que o indivíduo tem, das sensações e as emoções que este absorve 

durante o evento.

Existe um fator presente e que provavelmente não foram intencionalmente 

inserido nessa mensagem: O fator do efeito das drogas ilícitas estarem representadas 

nos cartazes, elas são responsável pela identificação do público e por parte de sua 

experiência, como já dito anteriormente (subitem 1.2.2), as sensações se tornam muito 

mais intensas e consequentemente, marcantes na vida dos indivíduos. Portanto como 

a mensagem passada através do design das peças, aparentemente, tem a intenção 

de convencer seu público através de uma apelação emocional as suas experiências 

no ambiente da música eletrônica, acabam apelando para os efeitos das substâncias 

ilícitas que potencializam a percepção das cores, sons, movimentos e, consequente-

mente, aguçam os sentidos e emoções do indivíduo. 

Figura 13 – Foto da edição de Amsterdam do festival DGTL
Fonte: DGTL Festival (2017)

Esse fenômeno pode ser observado na maioria das identidades visuais 

de eventos do gênero no mundo inteiro, como por exemplo no cartaz (Figura 14) da 
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primeira edição de Aniversário do Clube Valinhense (interior de São Paulo) AME Club. 

Onde existe a mesma influência de cores e dinâmicas dos elementos, como das artes 

analisadas anteriormente, porém com outro tipo de abordagem, dando mais destaque 

aos artistas.

Figura 14 – Cartaz da primeira edição de Aniversário AME Club 2019
Fonte: Página do Facebook da AME Club32 (2019)

Além da semelhança nos palcos, quanto a iluminação e infraestrutura, como 

pode ser observado na segunda imagem.

Figura 15 - Foto do palco e do ambiente da AME Club 2020 
Fonte: Página do Facebook da AME Club33 (2020)

32  Disponível em < https://www.facebook.com/pg/ame.cluboficial/photos/?ref=page_internal >. Acesso em: 
13/04/2020

33  Disponível em: < https://www.facebook.com/pg/ame.cluboficial/photos/?ref=page_internal>. Acesso em: 

1.3    Design: Funções e soluções  lllllllllllllllllllllllllllllllllll-

Após contextualizar os fenômenos, ambientes e influências dos temas drogas 

ilícitas e música eletrônica, é importante entender, também, as definições e conceitos 

do processo de design, que será a ferramenta para propor soluções aos problemas 

apontados e a força motriz que guiará as ações projetuais.

1.3.1    Relação do Design com a sociedade

A essência do processo de design é de solucionar problemas, sejam eles 

definidos pelos seus usuários34, ou até mesmo prever conflitos que eles nem imaginam 

possuir. Para o design, neste processo, os problemas são encarados como oportuni-

dades de projeto, os quais podem apresentar diversas soluções, e cabe ao designer 

escolher a melhor delas.

Segundo Cardoso, (2016, p. 9) o Design surgiu entre 1850 e 1930 no meio 

industrial, com o intuito de aprimorar a qualidade e estética dos produtos, para que 

mesmo sendo produzidos em massa, possuíssem aparência e funcionalidade satis-

fatória. O trabalho do designer foi crucial nessa época, para impulsionar os primeiros 

passos da sociedade consumista, pois os produtos passaram a estar disponíveis para 

a maioria das classes sociais, devido seus valores acessíveis, com a certeza de que a 

sua qualidade é ótima, equiparada aos produtos manufaturados. 

Mas o design com o tempo passou a desempenhar novas funções, a pre-

ocupação da funcionalidade antes da estética foi substituída, tornando-se ferramenta 

para solucionar as necessidades e problemas da sociedade, ou seja, adquiriu funções 

sociais. Sem perder a preocupação com a função e desempenho de seus trabalhos, 

levando em consideração a sustentabilidade e as necessidades dos usuários dentro de 

seus projetos. Não se preocupando exclusivamente em oferecer algo para o mercado, 

mas sim focados em suprir os aspectos individuais dos usuários e oferecer assistência 

para quem precisa, além de ser uma forte ferramenta de informação e conscientização. 

24/04/2020

34  Termo geralmente utilizado, para caracterizar o sujeito que interage com o “produto final”, diferente do 
termo utilizado anteriormente no texto, que destina-se aos usuários de drogas ilícitas.
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É dever de um “bom design” atender as pessoas de maneira prática e agra-

dável, ou seja, o produto final deve atender alguns pontos específicos definidos por 

Löbach (2001, p. 55): aspectos práticos, quanto a funcionalidade da usabilidade de seu 

produto, projetando de maneira ergonômica quanto às limitações do usuário e com o 

objetivo de facilitar os processos; aspecto estético, quanto a experiências sensoriais 

do usuário, relativas a suas definições de beleza, procurando proporcionar uma usabi-

lidade prazerosa; e por fim o aspecto simbólico, referente aos conceitos mais íntimos 

do usuário, onde os fatores sociais, culturais, políticos, econômicos e até morais do 

usuário são levados em consideração. Portanto o produto de um “bom design” deve 

atender todos esses aspectos, porém, claramente sempre haverá um deles que irá se 

destacar.

1.3.2    Caracterização do público para o projeto de Design

Com a intenção de direcionar o andamento do projeto entre as áreas de 

competência do design, é necessário conhecer melhor o público que está inserido no 

contexto do tema deste trabalho.

Em primeiro lugar o público da música eletrônica pode ser subdividido em 

dois tipos; o primeiro são aqueles que frequentam as raves35, onde são dominantes os 

subgêneros Trance e PsyTrance, vertentes musicais que possuem fortes  referências 

psicodélicas, e o outro grupo que prefere os Clubes36, onde predominam os subgêne-

ros undergrounds mais progressivos e melódicos como Techno, House e Minimal, com 

fortes influências industriais. Dotados de semelhanças e diferenças como apontado a 

seguir.

A moda é também extremamente valorizada, mas aqui menos colorida e psicodé-

lica, mais geométrica e tecnológica. Tatuagens e piercings também fazem parte da 

cultura clubber. Ambos os grupos pertencem, na sua maioria, à classe alta e média 

alta e têm bom nível educacional, até porque esse estilo de vida não é barato. (PE-

REIRA DE ALMEIDA e SILVA, 2000, p. 395)

35  Festa de música eletrônica realizadas normalmente perto da natureza, costumam ter longa duração, 
onde DJs e demais artistas realizam performances e apresentam seus trabalhos. É comum o ambiente ser 
decorado com jogos de luz que acompanham o ritmo da música, criando uma atmosfera com características 
psicodélicas.

36  Local fechado, normalmente um ambiente mais “íntimo” e obscuro.

 

Com a intenção de atualizar e localizar a pesquisa, assim aproximando-a da 

realidade onde se encontram os autores deste trabalho, serão retomados os resultados 

da pesquisa de campo realizada através do formulário online (subitem 1.2.3).

Pode-se observar, através do Gráfico 5, que o público tratado na pesquisa se 

encontra, na sua maioria, entre a faixa etária de 21 a 23 anos (46,7%), ou seja, estão 

sendo retratados jovens pré-adultos. Em seguida vem a faixa de 24 a 26 (16,7%) e de 

27 a 30 (16.7%), depois a de 18 a 20 (13,2%) e finalmente os participantes com mais 

de 30 anos (6,7%).

Figura 16 - Gráfico 5: Qual a sua idade?
Fonte: Autor (2020)

Para obter informações detalhadas sobre o perfil do público alvo pesquisado, 

foi perguntado a ocupação profissional e/ou acadêmica (Gráfico 6) de cada um dos 

participantes, obtendo-se uma resposta onde pode-se observar que 35% dos pesqui-

sados são estudantes universitários e trabalhadores, 40% são estudantes universitários, 

11,7% são trabalhadores e 13,3% não possuem ocupação.  
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Figura 17 - Gráfico 6: Qual a sua ocupação?
Fonte: Autor (2020)

Também foi questionado a opinião das pessoas (Gráfico 7) sobre alguns mé-

todos de conscientização e/ou informações sobre o uso de substâncias ilícitas, levando 

uma noção mais clara para onde a ação projetual poderia chegar. 

Figura 18- Gráfico 7: Como que um projeto de conscientização poderia 
ajudar de fato as pessoas a não abusarem das drogas e 

não colocarem sua saúde em risco?
Fonte: Autor (2020)

Por fim foi inserido um espaço para respostas dissertativas com a seguinte 

legenda: “Caso você queira compartilhar alguma ideia, pensamento ou opinião sobre 

o assunto, sinta-se à vontade”, com a finalidade de abrir um espaço para as opiniões 

e impressões das pessoas compartilhadas ativamente, logo que não era um campo 

obrigatório, respondendo apenas aquelas que realmente quisessem contribuir com a 

pesquisa, claramente como já mencionado, de maneira anônima.

Algumas das respostas foram:

- “[...] Mas o problema não é a droga. E sim o uso que se faz dela. Porque não temos 

muitas informações certas a respeito. Tudo pode se tornar ruim com consumo ex-

cessivo, inadequado, impróprio e dependente. Por isso a informação nos ajuda a ter 

consciência do uso. E claro, com o autoconhecimento e o respeito para si mesmo: 

fazer uma análise de como funciona cada droga no meu corpo. Saber identificar 

que tem momentos e situações. Mas isso tudo precisa de informação. Um amigo 

Holandês me falou uma vez de um festival que entregava um LIVRO para todos com 

informações sobre TODAS as drogas, de onde veio, como eram fabricadas, como 

usar, que droga pode ou não misturar com outra, quando tomar, o q fazer, como 

preparar, prevenção de danos, ou seja, tudo. Acredito assim ser mais válido do que 

algumas campanhas, pois utilizamos muitas coisas sem saber quase nada sobre 

elas. Outro problema também é a proibição das drogas que não sabemos de onde 

veio, qual a pureza e se realmente é aquilo que estamos adquirindo”.

- “Minhas festas são muito mais aproveitadas sem o abuso do uso de drogas e 

minha qualidade de vida mudou bastante!”

- “O conhecimento sobre a substância e dosagem correta ajuda muito a diminuir as 

chances de dar algo errado”.

- “Hoje observo que a cena tem tido um BOOOM de jovens, que muitas das vezes 
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não estão indo pela essência da música, mas de encontro acaba caindo na ideia 

que música eletrônica se associa ao uso de drogas e comumente estamos nos 

deparando a situações cada vez mais alarmantes onde há consumos de drogas 

sem pudor algum e que para os mesmos é comum e legal, não se tem política de 

redução de danos e muito menos de promoção e prevenção por grande partes dos 

produtores e DJs também, muitos se asseguram em não compartilhar a proibição 

de uso para não ter perda de clientes ou criar foco por meio de mídia onde pode 

alarmar autoridades competentes que possam bloquear o evento ou acusar o mes-

mo por ser contribuinte para que aquilo porventura venha a acontecer”.

- “Publicações em redes sociais e vídeos no YouTube acredito que seja a forma mais 

eficaz, porém acredito que um projeto social baseado em compreender e ajudar 

seria algo mais bem trabalhado (algo parecido com uma terapia em grupo) por mais 

que seja mais custoso e o acesso é mais demorado, acredito que o resultado é mais 

eficaz apesar de qualquer forma de prevenção é válida”.

- “Gostei da ideia do apoio dos produtores da cena, eles possuem muita influência 

no meio. Seria uma campanha excelente se eles se pronunciassem”.

- “Gosto muito dos estandes de redução de danos q vejo em algumas festas. Dis-

tribui coisas como canudos, piteiras e vitamina C, que ajudam a fazer uso seguro”.

- “A melhor conscientização é a informação acerca das drogas, a campanha para o 

“não abuso” não é eficaz”.

- “Eventos poderiam realizar rodas de bate papo. É uma forma de demonstrar res-

ponsabilidade social com o público frequentador”.

Levando em consideração as respostas dos participantes na pesquisa reali-

zada pelos autores do trabalho, pode-se concluir que, a maioria das pessoas gostaria 

de ser melhor informada sobre o uso destas substâncias, e seria de extrema relevância 

se fossem os artistas e produtores da cena que apoiassem esta causa.  

1.3.3    Design emocional no contexto das drogas ilícitas

Agora pensando na relevância de um objeto de design na vida de uma 

pessoa, Norman (2008, p. 24) defende que o valor emocional é muito mais decisivo 

para seu sucesso; talvez esse valor seja equivalente aos aspectos estéticos e simbóli-

cos, pois ambos estão atrelados às interpretações subjetivas do usuário. Portanto, as 

pessoas consomem, compram e escolhem os objetos, devido ao seu valor emocional, 

sua simbologia, como forma de refletir sua identidade, status, e/ou estado de espírito, e 

é função do design projetar e atribuir esse valor aos objetos.

Partindo para o cenário do tema apresentado neste trabalho, pode-se traçar 

um paralelo entre o caráter emocional do design e as experiências sonoras proporcio-

nadas pelos produtores musicais. Tratando do gênero musical de maior pertinência 

para este assunto, através das entrevistas feitas com produtores musicais menciona-

dos previamente no público alvo secundário; e dos conhecimentos dos autores deste 

trabalho, pode-se observar um contraste nítido entre dois grandes estilos dentro do 

gênero eletrônico, um deles é o EDM37, conhecido por ser uma vertente mais popular 

e comercial da música eletrônica  onde nas composições musicais, os artistas, utili-

zam-se de uma série de técnicas e fórmulas para a criação da música, tornando sua 

produção massificada, priorizando o sucesso da música, porém sacrificando o desen-

volvimento artístico. Ou seja, existe uma preferência por um apelo estético da música, 

tornando-a efêmera, posto que como estas músicas não possuem uma fundamenta-

ção completa na sua produção, acabam não perdurando por muito tempo.

Já no Techno, os produtores, escolhem transmitir as suas emoções e senti-

mentos, através de uma composição musical, sem sequer se importar com o sucesso 

da mesma, mas valorizando muito mais o apelo emocional que eles retratam, poden-

do ser considerado como uma obra de arte. Neste caso existe um apelo pelo caráter 

simbólico do produto final, causando no público um envolvimento mais íntimo com o 

produto final, e assim as músicas ficam marcadas mais no tempo. 

37  Sigla do termo em inglés Electronic Dance Music
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Pode-se por fim notar uma correspondência entre o processo de design e 

produção musical, no quesito relacionamento emocional com público, abrindo possibili-

dades de soluções do problema no futuro do projeto.

1.3.4    Design de informação como ferramenta de esclarecimento

A partir o levantamento bibliográfico apresentado e dos resultados da pesqui-

sa de campo (subitem 1.3.2), pode-se concluir que o caminho mais adequado para a 

possível solução do problema é através da comunicação e da disseminação da infor-

mação, que nas competências do design é direcionado para uma área específica. 

O design da informação é uma das diversas áreas de atuação do design no 

geral, sendo sua principal função desenvolver visualmente uma mensagem (através 

da comunicação visual), para que o usuário consiga absorvê-la e compreendê-la de 

maneira ampla, clara e dinâmica. 

Portanto, pode-se dizer que, neste processo existe uma preocupação dire-

cionada ao aspecto funcional de Löbach (2001), como também ao aspecto compor-

tamental de Norman (2008), ou seja, com a eficácia do artefato criado no momento da 

interação com o usuário, neste caso, o quanto mensagem é de fato compreendida pelo 

interpretante.

A definição institucional deste conceito (design da informação), é abordada 

pela Sociedade Brasileira de Design da Informação (SBDI), no trabalho de Scariot e 

Schlemmer (2012) como:

O Design da informação é uma área do design gráfico que objetiva equacionar os 

aspectos sintáticos, semânticos e pragmáticos que envolvem informações visuais. 

Fazendo isso através da contextualização, planejamento e produção de interfaces 

gráficas de informações utilizáveis pelo público-alvo, tendo como princípio básico 

otimizar o processo de aquisição da informação através de materiais gráficos, sejam 

eles analógicos ou digitais. (SCARIOT E SCHLEMMER, 2012)

Segundo Mota e Waechter (2019, p. 9), para considerar um projeto de design 

da informação bem-sucedido, o usuário deve adquirir, além dos conceitos, conheci-

mento, e para isso necessita participar de maneira ativa no processo de aprendizado 

proposto pelo artefato criado. Por isso, deve ser levada em consideração a representa-

ção social do indivíduo no projeto, pois ao utilizar as simbologias e crenças nesta cons-

trução, cria-se uma familiaridade com o mesmo, assim influenciando o seu interesse 

pela mensagem. 

Este mesmo fenômeno é denominado design emocional por Norman (subi-

tem 1.3.3). Portanto é de extrema importância considerá-lo como um possível agente 

de persuasão, podendo-se observar, por exemplo, nas artes analisadas anteriormente 

(subitem 1.2.4), como, através de todas as características e ferramentas visuais usadas 

pelo designer, o público é influenciado a querer ir ao evento. Porém esta influência que 

cria o desejo e vontade de assistir o evento não é simplesmente pelas informações 

inseridas nas artes, mas sim pelo apelo emocional onde toda a experiência é resumida 

em elementos visuais.

Para Winkelmann e Mager (2019), esse reconhecimento social, ou apelo 

emocional são encarados como processos cognitivos que ocorrem na mente, os quais 

auxiliam na memorização da mensagem, portanto o design de informação é um meio 

eficaz de estimular o aprendizado, devido ao ato de produzir uma comunicação visual 

com o usuário de maneira mais comunicativa e interativa, sendo transmitida, assim, 

com maior eficácia.

Esse assunto destina-se ao conceito de criação do projeto de informação, 

mas para que exista de fato o êxito, é necessário preocupar-se com a materialização 

dessa ideia, e é através dos conceitos de ergonomia, hierarquias e relações visuais. 

Segundo a Associação Internacional de Ergonomia (IEA, 2018): 

Ergonomia (ou fatores humanos) é a disciplina científica que estuda a compreen-

são das interações entre seres humanos e outros elementos de um sistema, e é 

a profissão que aplica teoria, princípios, dados e métodos para projetar a fim de 

otimizar o bem-estar humano e a performance de um sistema. Profissionais da 

ergonomia e ergonomistas contribuem para a concepção e avaliação de tarefas, 

trabalhos, produtos, ambientes e sistemas, a fim de torná-los compatíveis com as 

necessidades, habilidades e limitações das pessoas. (tradução por WINKELMANN 

E MAGER, 2019)

Portanto num projeto de design da Informação os conceitos de ergonomia 

tornam-se essenciais na preservação da boa funcionalidade e usabilidade do produto, 
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no caso da informação, na compreensão da mensagem elaborada através da lingua-

gem escrita em conjunto dos aspectos e elementos visuais, que por sua vez agregam 

simbologias e ideias complementando seu conteúdo, reforçando os processos cogniti-

vos.

Figura 19 – Tabela 2 – Variáveis gráficas
Fonte: Mijksenaar (1997)

Mota e Waechter (2019) utilizam a imagem acima para exemplificar visual-

mente os mesmos conceitos que estão inseridos no conteúdo da imagem, uma retóri-

ca que reforça ainda mais a aprendizagem da informação.

A partir de todas as informações coletadas durante todo este capítulo, 

possibilita-se a criação da identidade visual, definição de público-alvo e descrição das 

personas com propriedade.

1.3.5    A relevância do streaming para a música eletrônica 
em 2020

Em 2020, por ser um ano atípico, houve muitas quebras e criações de pa-

radigmas, ou seja, de padrões, modelos e muito do que foi, e talvez nunca mais será 

considerado “normal”. Principalmente para a cena musical e todas as outras perten-

centes ao ramo do entretenimento. Como pode ser observado numa reportagem da 

Folha de S. Paulo:

Como tudo nos últimos oito meses, o consumo de produtos culturais e de entrete-

nimento também mudou com a pandemia. Baladas, festas de rua, bares, cinemas, 

museus e teatros fecharam as portas, suspenderam datas. E tudo se transferiu para 

o conforto —ou a solidão— da sala de casa, por meio da tela do celular, do compu-

tador ou da smart TV. (BRIGATTI, 2020)

Como apontado anteriormente, devido a pandemia, qualquer ocasião, evento 

ou comemoração que promovesse aglomeração de pessoas, foi proibido, o que levou 

à substituição dos espaços físicos por espaços virtuais, como plataformas de strea-

ming, os quais evoluíram de maneira indescritível durante este tempo, tornando-se o 

local no qual estes conteúdos são transmitidos, atualmente, para manterem-se ativos.

Esse não é um fenômeno recente, plataformas como a Netflix, Twitch, You-

tube e até mesmo redes sociais como o Instagram e o Facebook, já ofereciam este 

serviço antes da pandemia, porém só agora que estes ganharam “destaque”. Para 

contextualizar, segundo Marques e Bettencourt, o conceito de Streaming consiste em 

conteúdos online onde o usuário pode consome um conteúdo de audiovisual imedia-

tamente de maneira contínua do começo ao fim, no  caso das Lives, esse conteúdo é 

transmitido e pode ser acompanhado em um período exato de tempo, mas que geral-

mente é salvo, após seu término, podendo ser assistido a qualquer momento.

Apesar de sua constante popularização, agora tornou-se, mais do que nun-

ca, essencial para a transmissão de conteúdos.
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Hoje, o vídeo tem um peso dominante no tráfego da Internet, de acordo com o 

relatório da Cisco [1], o vídeo na Internet atingiu, em 2010, 40% do tráfego total, 

prevendo-se que até ao final de 2012 venha a atingir valores na ordem dos 50% e 

em 2015 cerca de 62% de todo o tráfego consumido. Estes valores são referentes 

maioritariamente a streaming de vídeo armazenado e streaming de vídeo em tempo 

real, não incluindo a partilha de ficheiros de vídeo através das conhecidas aplica-

ções P2P (Peer-to-Peer). (MARQUES, 2012, p. 1)

Para aprofundar-se mais no assunto, foi realizado uma pesquisa de campo 

onde acompanhou-se uma transmissão, realizada por uma casa de noturna, localizada 

na cidade de Campinas, SP. 

Devido ao fato de este club ter sido fechado para o público, foi realizado um 

evento online, uma livestream, no dia 23/08/2020 e iniciada às 19 horas via Zoom. 

Nela, os artistas participantes, gravaram suas apresentações previamente, as quais 

foram transmitidas em sequência para o público, o que permitiu que estes interagissem 

com o público simultaneamente. 

Diferentemente das lives “comuns”, esta apresentou um diferencial na sua 

execução, pois foi permitindo que todos os participantes ligassem as webcams de seus 

computadores, caso desejassem, para que a interação entre o público fosse além do 

chat, simulando assim, uma experiência de um evento presencial. 

Devido ao comprimento da transmissão, a grande maioria dos participantes, 

optou por entrar no “evento” através do computador. Por isso, conseguiu se perceber 

que, aparentemente, existe uma predileção das plataformas desktops para o consumo 

deste determinado conteúdo.

É interessante apontar o alto nível de contato (não físico) entre o público, 

onde todos apreciavam a música dentro dos limites impostos pela pandemia, trocando 

mensagens e até dançando em conjunto. Mas infelizmente existem pontos negativos, 

que impedem a utilização deste diferencial pelo projeto, muitos consumiam bebidas 

alcoólicas, tabaco e infelizmente substâncias ilícitas, comprometendo a razão e influen-

ciando os demais presentes, o que destoa dos objetivos deste trabalho. 
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2Proposta de 
Desenvolvimento 

Projetual



Fonte: https://projetopulso.com.br/melhores-festivais-de-techno/#.X8Ehx1XPzDcFonte: https://projetopulso.com.br/melhores-festivais-de-techno/#.X8Ehx1XPzDc
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2.1    Conceito de criação

Segundo as pesquisas e entrevistas citadas no Projeto Teórico Referencial, 

pode-se concluir que a música eletrônica teve, tem e provavelmente terá, sempre, 

o intuito de manter as pessoas unidas (independentemente de etnia, da cultura, do 

idioma) e sincronizadas na mesma frequência, a qual é comandada e controlada pelo 

DJ que está tocando em determinado momento, responsável por criar uma experiência 

memorável. 

O Design Conceitual por sua vez, na definição de Franzato (2011), é res-

ponsável além das competências técnicas, pelo modelo de criação, que consiste no 

fluxo de ideias e elaboração de conceitos metafóricos que moldarão as características, 

formas e objetivos das ações projetuais. Como base conceitual do projeto, será utiliza-

da uma metáfora1, possibilitando transpor a ideia inicial de união, para um objeto real, 

traduzindo-a para nossa realidade, e assim, conseguir “concretizar” a ideia, facilitando a 

compreensão.

Como o assunto tratado neste trabalho é considerado um tabu dentro da so-

ciedade (o consumo de drogas), a interação com o público deve ser tratada de maneira 

delicada, portanto é de extrema importância levar em consideração os conceitos (de-

finidos previamente neste trabalho) de representatividade social e de apelo emocional, 

para que assim, os públicos se sintam mais confortáveis a participar, consumir e refletir 

sobre as ações projetuais propostas.

Para chegar na metáfora criada, a partir dos conceitos empíricos dos autores, 

foi necessário observar o pensamento e o comportamento das pessoas que fazem 

parte deste meio, para assim encontrar algum fenômeno nesse ambiente que possa 

traduzir o ideal principal da música, a união. O DJ, enquanto está tocando, utiliza-se 

de diversas técnicas e habilidades adquiridas, com o intuito de fazer transições (prati-

camente imperceptíveis ao ouvido do público) entre as músicas, ou seja, eles unem e 

encaixam uma música na outra com o intuito de contar uma história através do seu set 

2 Essa mixagem entre as faixas, pode ser comparada com a mistura e com a diversida-

de das pessoas dentro de um evento, por exemplo, onde se unificam sem se importar 

1  Figura de linguagem que consiste no uso de uma palavra ou expressão com o sentido de outra com a 
qual é possível estabelecer uma relação de analogia.

2 Seleção de músicas escolhidas com antecedência ou até mesmo no momento pelo DJ para tocar em um 
evento.

com as similaridades e/ou diferenças entre elas. Por outro lado, o DJ é o responsável 

em manter e igualar as frequências entre as músicas que estão tocando, e assim, pro-

jetando esse ritmo para as pessoas, conseguindo assim fazer com que o público entre 

em sintonia coletiva, gerando mais uma vez essa união citada anteriormente.

Agora, materializando ainda mais o conceito do trabalho, a harmonia entre as 

pessoas pode ser representada pelos equalizadores rotatórios de um mixer3 (Figura 25), 

os quais são os responsáveis em atenuar e/ ou aumentar o volume de determinados 

segmentos de frequências (divididas normalmente em 3 bandas: graves, médios e agu-

dos), e através disso, o DJ consegue mixar as faixas, diminuindo frequências de uma, e 

compensando nas frequências da outra.

Portanto este trabalho tem o objetivo, assim como o equalizador, de ajustar o 

nosso público, promover sua união não pelo consumo das drogas, mas sim, pelo que 

realmente importa, ou seja, pela música.

2.2    Painéis semânticos-----------------------------’’’m’’

O propósito da criação de painéis semânticos, ou moodboards, é de captar 

através de uma coletânea de figuras visuais a presença de elementos semelhantes que 

representem o tema retratado, para então utilizar dessas características como refe-

rência para a elaboração e fundamentação dos próprios elementos visuais do deste 

projeto e questão.

Em outras palavras, a intenção é de captar o “sentimento” presente nas 

manifestações visuais através de suas semelhanças, seus conceitos e suas mensagens 

passadas visualmente. Portanto foram produzidos painéis que reunissem imagens que 

refletissem o contexto da música eletrônica como as identidades visuais das perso-

nalidades (indivíduos, grupos, eventos e clubes); registros fotográficos do público, da 

ambientação e das atrações, ou  seja, das principais figuras e suas interações; assim 

como das drogas ilícitas presentes neste contexto, os equipamentos e as manifesta-

ções artísticas e gráficas, como as capas de álbuns.

3  Instrumento musical de formato analógico ou digital, usado para combinar (ou “mixar”) várias fontes de 
som, de forma a somá-las em um único sinal de saída. Mesas mais complexas podem “rotear” o sinal, for-
mando várias mixagens simultâneas e independentes, além de alterar parâmetros do som como seu volume, 
timbre e faixa dinâmica.
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2.2.1    Logos dos eventos e clubes

Foram escolhidos os maiores e mais populares clubs e festivais de música 

eletrônica, tanto internacionais, como nacionais, para comparar e observar similarida-

des e diferenças nos seus logos e identidades visuais. (Time Warp, DGTL, Awakenings, 

Club 88, Caos, Laroc, Ame Club, Tomorrowland, Creamfields, etc.)

Figura 20 - Logos dos eventos, festivais e/ ou baladas de música 
eletrônica mais importantes do brasil e do mundo

Fonte: Compilação do autor (2020)

2.2.2    Identidades visuais dos eventos

Os Festivais e eventos exemplificados possuem grande popularidade devido 

a sua trajetória e aos artistas que estes trazem no seu line-up, contando com DJ’s e 

produtores conhecidos mundialmente. Que dão maior prestígio ao evento. Pode-se 

observar como todos tem características similares com respeito aos ambientes e a 

onda do local. Mas também há diferenças em relação aos estilos musicais tocados e às 

luzes, por exemplo.

Figura 21 - Identidade visual dos eventos, festivais e/ ou baladas de música eletrônica mais importan-
tes do Brasil e do mundo, os quais mostram o line-up e os artistas que irão se apresentar

Fonte: Compilação do autor (2020)
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2.2.3    Performances

Para os artistas e produtores musicais, existem diversos jeitos de apresen-

tar seus novos trabalhos, e um deles é sendo tocadas em festas ou eventos por eles 

mesmos ou até por outros DJ’s. Neste momento, os produtores conseguem ver a 

reação do público, e assim concluir se a música será bem-sucedida ou se até mesmo 

se precisa de ajustes. Pode-se observar, também como o é o ambiente destes luga-

res, normalmente lugares mais obscuros, com uma iluminação tênue, mas com alguns 

jogos de luzes coloridos

Figura 22 - Fotos em diversos eventos de música eletrônica tiradas por um dos autores do projeto
Fonte: Rafael Basseto Gomes (2020)

2.2.4    Público

As pessoas que frequentam esses eventos possuem diversas características 

similares, já seja nas atitudes e jeitos de pensar, ou até mesmo nas maneiras de se ves-

tir. As cores predominantes das vestimentas, na cena underground, pelo menos, são 

escuras, cinzas e/ou pretos, com poucas estampas e minimalistas. Já nas festas de 

música mainstream4, as roupas tendem a ser mais variadas, não seguem essa “regra” 

do dress code all black.

Figura 23 - Fotos tiradas em diferentes clubes e eventos que mostram as
 características visuais similares entre os participantes

Fonte: Compilação dos autores (2020)

4  Conceito que expressa uma tendência ou moda principal e dominante. A tradução literal de mainstream é 
“corrente principal” ou “fluxo principal”.
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2.2.5    Cover Arts e Artworks

Os produtores musicais, a maioria das vezes, não possuem uma voz ativa 

sobre como estas capas e covers artísticas são criadas. Normalmente, os designers 

específicos de cada gravadora, tendem a seguir um estilo e uma identidade visual 

característica daquela label. Porém, as capas sempre foram uma forma visual de ver 

e sentir a música, pois um espectador, em poucos segundos, pode ou não captar a 

essência da música a partir de ver a arte do álbum, EP, ou até mesmo do Single.

Figura 24 - Artes e capas de diversos álbum, extended plays (EP), various artists (VA) e singles dispo-
níveis para compra na Beatport

Fonte: Compilação dos autores (2020)

2.2.6    Infraestrutura e equipamentos de som

Na cena musical existem padrões e equipamentos “standard” os quais todos 

os DJ’s (ou a maioria) estão familiarizados, podem-se encontrar os mesmos equipa-

mentos, mixers e cdjs em diferentes clubes e festivais do mundo inteiro. Isto com o 

intuito de facilitar o trabalho dos DJ’s, onde antes tinham que carregar malas pesadas 

cheias de discos de vinil, e agora, graças aos avanços tecnológicos, é possível fazer 

um show sem intervalos durante horas com apenas 2 ou 4 pendrives. 

Figura 25 - Equipamentos digitais e analógicos utilizados em bares, festas, eventos e festivais de 
música eletrônica

Fonte: Compilação dos autores (2020)
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2.2.7    Drogas e substâncias ilícitas

Através de uma pesquisa de campo feita pelos autores deste trabalho, 

chegou-se à conclusão sobre quais drogas são mais utilizadas pelas pessoas na cena 

eletrônica underground, e pode-se observar que a maioria destas substâncias são de 

origem sintéticas, a não ser pela maconha, a cocaína e a heroína.

Figura 26 - Diferentes tipos de substâncias ilícitas que são consumidas nos eventos de música eletrô-
nica.

Fonte: Compilado dos autores (2020)

2.3    Conclusões tiradas a partir dos moodboards --iiii

A partir das imagens coletadas para a realização dos moodboards desta eta-

pa, observa-se similaridades entre os vários elementos, como por exemplo das identi-

dades visuais, de diferentes festas, festivais e eventos:

Em primeiro lugar, a principal “semelhança” entre as identidades visuais dos 

eventos, clubes e festivais é justamente a diferença entre eles. Onde “aproximam-se” 

pelo ideal de autenticidade, sendo não só uma ferramenta de destaque no mercado da 

música eletrônica, mas também uma herança histórica do surgimento do movimento 

underground, ou seja, nesta contracultura existia a necessidade de ser diferente e des-

tacava-se por isso, fazendo parte da essência deste grupo. Portanto este princípio de 

autenticidade, como observado, se manifesta tanto visualmente quanto musicalmente.

Em segundo lugar notam-se as semelhanças de fato, onde os aspectos 

que fazem parte da identificação geral deste grupo de pessoas, podem ser traduzi-

dos visualmente nas cores e no movimento das formas. Estes aspectos são o reflexo 

direto das produções musicais, que inspiram-se em elementos mecânicos, industriais e 

digitais, caracterizados geralmente pela sua aparência física (ásperos, robustos, sólidos, 

metálicos, frios ou até racionais); e através da interpretação musical são dotados de rit-

mo, movimento e suavidade gerada pelos elementos melódicos, transformando-os em 

um produto mais orgânico, confortável e, às vezes, até expressivo. Essa interpretação 

também é reconhecida nas manifestações visuais e gráficas.

Como já pontuado na análise semiótica realizada anteriormente, no subitem 

1.2.4, as cores e os movimentos realizados em peças visuais têm como mensagem 

principal, remeter o observador às experiências dos eventos, que podem ser ou não 

potencializadas pelas drogas citadas anteriormente. 

Pode-se concluir que o conceito geral de qualquer criação visual é pautado 

na construção musical, onde tem a “necessidade” de representar todos os aspectos, 

já sejam visuais como musicais, na identidade final, que por sua vez, influencia direta-

mente na experiência do público, onde finalmente esses elementos são sintetizados no 

contexto visual. 

Por fim, como já foi citado, a autenticidade individual das diferentes organiza-

ções, suas figuras e cores orgânicas/indústrias, criam diferentes composições e cená-

rios visuais. Como representado na figura 20, pode-se notar uma tendência na criação 
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dos logos, onde existindo a possibilidade de serem empregadas em conjuntos ou em 

cenários pertencentes a outras identidades; para evitar o contraste e a discrepância 

visual, geralmente são criadas com a intenção de serem utilizadas em cores neutras 

como preto e/ou branco.

2.4    Público-alvo

Para a contextualização do tema e de suas problemáticas as principais carac-

terísticas do público-alvo já foram destacadas nos capítulos anteriores. Característica 

como: os eventos histórico-culturais que moldaram a percepção da sociedade quanto 

às drogas e à música eletrônica; como também a presença das drogas e suas relações 

de dependência e identidade dos indivíduos; por fim a rede de influências entre os indi-

víduos, as drogas e a produção musical.

Porém para direcionar e produzir ações projetuais consistentes, existem 

algumas segmentações, definidas por Kotler (2000, p. 134), que são essenciais para 

o andamento desta próxima etapa, sendo elas: segmento demográfico, psicográfico, 

comportamental e geográfico.

O público alvo geral do trabalho foi dividido em dois: o primário, ou seja, os 

indivíduos que frequentam os eventos com o intuito de se entreter e como diz o DJ e 

produtor Richie Hawtin no documentário “What We Started” (2017), se esquecer dos 

problemas do dia-a-dia, e o secundário, definido principalmente pelos DJ´s e organi-

zadores de eventos, os quais tornaram a paixão pela música que eles tinham em um 

emprego, o qual é responsável em comandar a vibe e a frequência do evento.

2.4.1    Aspecto demográfico

Quanto ao aspecto demográfico é feito um recorte das características bási-

cas dos indivíduos em relação ao restante da sociedade onde está inserido, como por 

exemplo, sua idade média, classe social e ocupação.

Através da pesquisa de campo feita pelos autores deste trabalho, pode-

-se observar, como já foi citado anteriormente, algumas características essenciais do 

público-alvo, as quais serão de extrema importância para descrever os participantes. 

Estes têm, na sua maioria, entre 21 e 23 anos, e identificaram-se como estudantes e/

ou trabalhadores, que moram com os pais ou tutores legais, ou seja, jovens de classe 

média-alta.

Desde as suas origens, a música eletrônica criou uma cena em volta dos 

grupos sociais que eram menos aceitos pela sociedade, onde as diferentes minorias, 

encaixavam-se entre si. Como é citado no documentário de Cyrus Saidi e Bert Marcus, 

nas outras cenas musicais, podia-se observar uma certa rivalidade entre diferentes 

lados e estilos dentro de um mesmo gênero musical, mas a cena electrónica caracteri-

zou-se sempre pela união dos seus participantes.

As minorias que encontraram seu lugar na cena eletrônica, são as responsá-

veis em ter levado o gênero para frente e que este perdura na sociedade até a atualida-

de.

2.4.2    Aspecto psicográfico

Através da análise dos aspectos psicográficos, são levados em consideração 

fatores mais pessoais do público quanto sua posição social, suas atividades, interesses 

e opiniões.

Os interesses e as opiniões do público em questão foram também obtidos, 

por meio do formulário da pesquisa de campo realizada, onde perguntas relacionadas 

frequência deste público em eventos de música eletrônica, até sua opinião quanto ao 

consumo abusivo de substâncias.

     

Figura 27 - Gráfico 8: Com qual frequência você vai em eventos de música eletrônica
Fonte: Autor (2020)
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Figura 28 - Gráfico 9: Você já passou por alguma experiência ruim em um evento 
devido ao uso de alguma dessas substâncias?

Fonte: Autor (2020)

Figura 29 - Gráfico 10: Você acha que faria diferença aos riscos à saúde se fosse feito algum projeto 
com o intuito de conscientizar as pessoas sobre este assunto?

Fonte: Autor (2020)

2.4.3    Aspecto comportamental

Para as definições comportamentais do público é levado em conta os tipos 

de decisões que são geralmente tomadas por eles, ou seja, os fenômenos que os 

influenciam como também as finalidades de suas ações. Estes aspectos foram am-

plamente discutidos anteriormente durante a primeira etapa do projeto, onde foram 

definidas as relações da sociedade com as drogas e com a música eletrônica. Assim 

como os fenômenos presentes nos ambientes da música, os efeitos destas substân-

cias e suas consequências, experiências e influências. E em contraponto a valorização 

musical pelos produtores e DJs e suas impressões sobre seu público e aos eventos.

Portanto pode-se sintetizar o comportamento do público primário da seguinte 

maneira: essas pessoas procuram os eventos, festas, clubes e festivais como forma 

de  entretenimento e lazer, a fim de se distrair de suas vidas e problemas cotidianos, 

o uso de  drogas é um potencializador de seus sentimentos e emoções, alavancando 

suas experiências musicais, distanciando-os ainda mais de seus laços com a realidade. 

Geralmente a influência do consumo de drogas está relacionada aos próprios integran-

tes dos eventos, pois é um fenômeno comum e acaba se disseminando entre a maioria 

dos indivíduos.

O assunto drogas para estas pessoas é encarado como um Tabu, elas prefe-

rem não discutir sobre, muito menos assumir seu consumo, mas nota-se que entre elas 

não existe esse filtro para tratar do tema, elas compartilham suas experiências aberta-

mente sem qualquer tipo de receio, foi observado até um certo entusiasmo de discutir 

sobre as experiências, tanto positivas, quanto negativas, pois como dito anteriormente, 

o uso de drogas é parte da identidade dos indivíduos, falar sobre o assunto pode ser 

encarado como uma forma de se auto afirmar como parte da “tribo” para os outros 

indivíduos.

Agora quanto ao comportamento do público secundário, pode-se afirmar 

que carregam muitas das características do público primário, como trata-se de criado-

res do conteúdo musical, também possuem seus momentos como público primário, 

participando dos mesmos tipos de eventos, procurando as mesmas experiências. Com 

um, porém, no caso deles existe sempre uma característica imprescindível, o valor pela 

música antes de qualquer outro fator.

É importante ressaltar que um fator não anula outro, existem indivíduos que 

não utilizam drogas para participar dos eventos, assim como produtores musicais que 

as utilizam, a questão é que as pessoas que participam frequentemente desses even-

tos como público, tem maiores chances de aderir o uso das substâncias e consequen-

temente abusar de seus efeitos;  os produtores musicais ao optarem por apreciar de 
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maneira mais analítica as músicas e toda a performance, tendem a não abusarem, nem 

consumirem qualquer tipo de substância, quando forem a algum evento.

Apesar do abuso de drogas acarretarem consequências adversas, como 

intrigas, desentendimento, mal estar, ou até problemas sérios de saúde; este grupo de 

pessoas, ou “tribo”, mostram-se bastante amigáveis, simpáticos e até solícitos com as 

demais pessoas ao seu redor, devido ao fato de “controlarem” a quantidade de drogas 

e seus efeitos sobre seus próprios corpos, ou simplesmente por estarem sóbrios, no 

fim das contas estão todos naquele mesmo lugar para se divertir e aproveitar a ex-

periência, portanto geralmente as consequências negativas a curto prazo podem ser 

evitadas (as a longo prazo não podem), se for o caso dos indivíduos se administrarem.

Exemplo é, como apresentado nas diversas entrevistas da pesquisa de 

campo, as pessoas comentam que a experiência de ir a um festival/evento de músi-

ca eletrônica no exterior é extremamente acolhedora e muito carinhosa, concluindo 

novamente como a música consegue unir as pessoas de diferentes nacionalidades e 

ultrapassando as barreiras do idioma e/ou culturas.

2.4.4    Aspecto geográfico

Nesta análise a intenção é de segmentar o público pela região geográfica em 

que eles estão inseridos, assim como, onde eles moram e que os lugares que frequen-

tam. Como já mencionado anteriormente, o formulário foi preenchido principalmente 

por pessoas das cidades de São Paulo e Campinas, como também de cidades do 

interior do estado. 

Portanto, para viabilizar as ações projetuais, quanto seus testes com os 

usuários, ou seja, para que o projeto seja guiado pelas impressões do público, com a 

intenção de facilitar esse processo o público-alvo se manterá restrito principalmente às 

cidades de Campinas e região, como também da capital São Paulo.

2.4.5    Personas

Para a criação das Personas, diferentemente do público-alvo não basta ape-

nas definir os aspectos demográficos, psicológicos, comportamentais e geográficos. É 

preciso fazer um esforço criativo para assim idealizar personalidades fictícias, dotadas 

de subjetividades e dificuldades, as quais refletem os tipos ideais de público. 

Portanto através desta compreensão mais incisiva das personalidades que 

virão a ser os usuários desse projeto, torna-se possível projetar de maneira mais aten-

ciosa quanto suas adversidades, tanto gerais, quanto específicas.

2.4.5.1    Personas representativas do público primário

Figura 30 - Persona 1: Frequenta eventos de música eletrônica, usuário regular de drogas
Fonte: Autor (2020)
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Figura 31 - Persona 2: Frequenta eventos de música eletrônica, usuário ocasional de drogas
Fonte: Autor (2020)

2.4.5.2    Personas representativas do público secundári

Figura 32 - Persona 3: DJ, frequenta eventos de música eletrônica, usuário regular de drogas
Fonte: Autor (2020)
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Figura 33 - Persona 4: DJ e produtor amador
Fonte: Autor (2020)

2.5    Identidade visual

Consiste em criar uma linguagem visual de grande impacto e de fácil compre-

ensão, a qual carregará como mensagem o conceito primordial do trabalho. 

2.5.1    Naming

Segundo Wheeler (2008, p.112), o processo de criação do nome de uma 

marca, ou no caso de um projeto, conhecido como naming, tem como objetivo elabo-

rar de maneira criativa e autêntica um nome que reflita os ideais do projeto. Além de 

considerar fatores como sonoridade e pronúncia, os quais se podem resultar segundas 

interpretações que não tem nenhuma relação com o tema do projeto.

Para a confecção do nome, foi necessário, primeiramente, fazer um painel 

semântico com as diferentes palavras relacionadas ao tema e conceitos principais 

do trabalho. Neste processo foram citados objetos, sentimentos, emoções, lugares e 

diversas outras coisas relacionadas com a cena musical, tanto em inglês, como em 

português, com o intuito de gerar possíveis ideias para chegar ao nome final.

Como já foi apontado anteriormente na conclusão dos moodboards, na cena 

da música eletrônica underground, prevalece a necessidade de autenticidade e ori-

ginalidade, consequentemente, o nome do projeto deveria destacar-se do resto para 

seguir este princípio. Levando em consideração as referências gráficas e semânticas do 

primeiro painel (Figura 20, e do exercício de palavras realizado nesta etapa, resultou-se 

em diversas possibilidades.

Após de vários testes e aplicações, o resultado que melhor se encaixou com 

o projeto, foi o nome “SOBEROOM”, um neologismo5 entre duas palavras em inglês, 

respectivamente “sober” (sobriedade) e “room” (cômodo). O resultado dessas duas 

palavras unidas, utilizando-se da mesma letra “r” para facilitar o grafismo, é de fazer 

referência a um suposto espaço de sobriedade, uma metáfora para um possível “lugar 

sóbrio”, talvez um momento livre das drogas e focado em valorizar a música. 

Como será apresentado no ítem 2.5.5. deste mesmo capítulo, dependendo 

do lugar em que for aplicada, o nome do projeto será abreviado, podendo ser usada a 

sua versão “SBRM” (palavra “SOBEROOM” sem as vogais - S-B-R-M), gerando uma 

possível aplicação mais compacta, com o intuito de adaptar-se melhor em diferentes 

situações.

O motivo das palavras escolhidas para a composição do nome serem em 

inglês, é simplesmente pelo fato de este idioma ser considerado “universal”, sendo 

possível alcançar ainda mais pessoas. Além de também ser uma característica encon-

trada na maioria dos grandes projetos, eventos e festivais, os quais são reconhecidos 

mundialmente.

2.5.2    Paleta de cores

A escolha da paleta de cores foi influenciada, inicialmente, pelos moodboards 

(citados no subitem 2.2), onde foram destacadas diversas tonalidades que se apresen-

tavam com frequência nas imagens selecionadas. Porém, este processo resultou em 

uma paleta cromática diversa e confusa, a qual não refletia, de fato, o conceito principal 

5  Fenômeno linguístico que consiste na criação de uma palavra ou expressão nova, ou na atribuição de um 
novo sentido a uma palavra já existente. Pode ser fruto de um comportamento espontâneo, próprio do ser 
humano e da linguagem, ou artificial, para fins pejorativos ou não. Geralmente, os neologismos são criados a 
partir de processos que já existem na língua: justaposição, prefixação, aglutinação, verbalização e sufixação.
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do projeto. 

Na hora de analisar o moodboard das identidades visuais de outros projetos 

(clubes e festivais) relacionados com este trabalho (Figura 20), foi possível perceber que 

em todas elas existia certo padrão, no qual os tons pretos e brancos predominavam. 

Trabalhando de maneira metafórica, pode-se interpretar a cor preta como a ausência 

de luz, e surgindo dela uma competição acirrada entre diversas cores vibrantes, onde é 

possível perceber claramente um paralelo, das luzes e lasers se entrelaçando na escuri-

dão de uma festa de música eletrônica.

Como apresentado no painel semântico dedicado às drogas ilícitas (Figura 

26), existe uma clara representação visual do efeito psicodélico das drogas nas cores 

saturadas, essa referência, ou até símbolo, é muito comumente utilizado para represen-

tar os efeitos das drogas, pois como dito previamente na contextualização teórica, os 

sentimentos e sensações são potencializados, assim como as cores se tornam mais 

vivas. Portanto se faz necessário explicitar que as cores escolhidas para a identidade 

visual deste projeto não fazem referência ao fenômeno causado pelas drogas, mas sim 

à ambientação padrão de um evento de música eletrônica.

Para contrastar com as tonalidades neutras mencionadas anteriormente (pre-

to e branco), foram escolhidas dois cores principais derivadas de alguns tons encon-

trados nos moodboards, com as suas duas cores complementares, respectivamente, 

como cores secundarias.

A primeira cor principal é o azul, por ser uma cor mais fria tem a intenção de 

causar um efeito de sobriedade e clareza. A função dela nesse projeto é remeter as 

produções musicais e valorização da música. Terá também de apoio nas produções 

gráficas como cor secundária o laranja, que é complementar à mesma. E a segun-

da cor é o Rosa por estar constantemente presente em artes e criações visuais que 

remetem a psicodelia, tendo então a função no projeto de representar o abuso de 

substâncias ilícitas, e será geralmente empregada quando o assunto for discutido nas 

ações projetuais. Terá também, de apoio nas produções gráficas como cor secundária, 

o verde, que é complementar a ela.

A partir destas informações, a paleta de cores escolhida para a realização de 

toda a identidade visual é a seguinte:

Figura 34 – Paleta de cores (RGB) escolhida para a realização da identidade visual do projeto
Fonte: Autor (2020)

2.5.3    Tipografia

Como foi citado por Wheeler (2008, p. 122), a tipografia de uma marca é a 

parte essencial de uma identidade eficaz.

A tipografia deve dar apoio à estratégia de posicionamento e à hierarquia da infor-

mação. A tipografia de um programa de identidade precisa ser sustentável e não 

simplesmente flutuar na curva de uma onda. (WHEELER, 2008, p122)

Na hora da escolha da fonte que faria parte da identidade visual do projeto, 

foi necessário levar em consideração a rigidez e a aspereza relacionada com os am-

bientes industriais e mecânicos no qual o tema deste trabalho baseia-se, ou seja, de-

veria ser uma tipografia compacta, sólida e potente, com alto contraste entre as linhas 

retas e as curvaturas de algumas letras.

Após diversos testes, a fonte final escolhida foi a Artegra Sans Extended SC, 

na sua versão Bold, porém com uma ligeira mudança na letra “O”, onde, na tipografia 

original, ela é uma letra mais achatada na sua base e no topo, tirando um pouco do 
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contraste existente já comentado, e foi trocada por um círculo perfeito, o qual possui as 

mesmas proporções que a letra original, porém é capaz de manter a discrepância entre 

os elementos retos e curvos da fonte original. 

Figura 35 - Apresentação da tipografia “Artegra Sans Extended SC - Bold” utilizada na identidade 
visual do projeto

Fonte: Autor (2020)

Figura 36 - Alteração na letra “O” da tipografia original para melhor adaptação no conceito do projeto
Fonte: Autor (2020)

 

Com o intuito de manter a identidade visual criada pela tipografia escolhida, 

foi necessário escolher outras fontes que concordassem com o conceito principal. Atra-

vés dos diferentes testes feitos pelos autores do trabalho, foi determinado que a melhor 

tipografia que poderia complementar à principal, seria a versão “Regular” da Artegra, 

a qual faz parte da mesma família tipográfica que a anterior. A característica principal 

desta versão, é a sua finura, que deixa a tipografia mais “leve” e facilita a leitura. Esta 

fonte será utilizada, como apresentado no subitem 2.6.2, na composição dos títulos e 

destaques, criando uma harmonia visual entre ela e o logotipo.

Figura 37 - Apresentação da tipografia “Artegra Sans Extended SC - Regular” utilizada nos destaques 
e títulos das partes escritas da identidade visual

Fonte: Autor (2020)

Porém, a família tipográfica Artegra Sans Extended SC, não possui uma 

variação entre maiúsculas e minúsculas, ou seja, não existe uma diferença entre os 

caracteres, tornando a sua leitura complicada e cansativa para textos grandes e/ou 

descrições. Por isso, foi escolhida uma terceira tipografia (Rafelway - Light), a qual seria 

capaz de transmitir, da melhor forma, as mensagens escritas do projeto devido a seu 

contraste entre maiúsculas e minúsculas.

Figura 38 - Apresentação da tipografia “Raleway - Light” utilizada nas descrições e textos da identida-
de visual

Fonte: Autor (2020)
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2.5.4    Iconografia

A iconografia de qualquer marca, empresa ou campanha é um dos fatores 

mais importantes na hora da criação da identidade visual, onde um ícone ou logotipo 

será o responsável em transmitir todos os ideais e objetivos da marca. Segundo Whee-

ler (2008, p.114) o logotipo de uma marca tem o objetivo de transpor em uma mensa-

gem visual seus princípios e assim fixar uma identidade própria da marca destacando-a 

no ambiente que está inserida.

No início do desenvolvimento das possíveis opções da iconografia do projeto, 

foi necessário fazer uma análise profunda dos painéis semânticos realizados no subitem 

2.2 deste capítulo, onde podem se observar várias referências visuais de diferentes 

eventos, ou até mesmo diversos aparelhos utilizados pelos DJ’s na hora de se apre-

sentarem em algum clube ou balada. As principais referências visuais que auxiliaram 

no desenvolvimento da iconografia do projeto foram o disco de Vinil (os quais pos-

suem ranhuras que possibilitam a reprodução da música), que representa as origens 

da música disco/eletrônica, onde eles usavam a técnica do scratch6 e a equalização 

(conceito primordial do processo criativo do projeto) para misturar as diferentes faixas, 

e a reverberação que a água faz no momento em que uma pedra ou algum objeto cai 

em algum lago ou piscina calma, criando esses ondas circulares que se propagam 

criando essa reverberação. Ambos apresentam uma semelhança visual, a repetição das 

linhas em forma circular, esse movimento pode fazer alusão aos processos industriais 

e ao entrelaçar as linhas as transformações emocionais e orgânicas encontradas nas 

produções musicais. 

6  Técnica musical utilizada por um turntablist para produzir sons ao “arranhar” o disco de vinil para frente 
e para trás repetidas vezes em um toca disco para produzir sons percussivos ou rítmicos. Um crossfader 
de um mixer para DJ pode ser usado com dois toca discos.

Figura 39 - Imagem de um disco de vinil em movimento onde mostra as ranhuras que possibilitam a 
reprodução da música e imagem da reverberação da água provocada por uma pedra

Fonte: Compilação dos autores (2020)

A través das referências visuais citadas acima, foi necessário criar um ícone 

que representasse a união que a música é capaz de proporcionar entre as pessoas e 

que fosse estruturalmente forte e impactante, para conseguir transmitir o objetivo prin-

cipal do projeto em questão.

Figura 40 – Logos produzidas para representar a identidade visual do projeto em suas diferentes 
cores

Fonte: Autor (2020)
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O processo de criação do logo foi desenvolvido através da junção de dois cír-

culos que se repetem 3 vezes até o centro, representando as ranhuras de um disco de 

vinil. Como já foi explicado, a união entre os dois discos, apresentam a similaridade em 

que a música une as pessoas, tornando-se em um idioma universal, além de represen-

tar, também a mixagem que um DJ faz entre duas ou mais músicas.

Figura 41 - Demonstração do processo de criação da logo do projeto
Fonte: Autor (2020)

Como pode-se observar, o ícone do projeto é o produto da junção de dois 

círculos, porém a logo delimita-se apenas a um recorte retangular, resultando numa for-

ma original. A marca, apesar de possuir uma paleta de cores variada, as cores predo-

minantes das aplicações serão o preto e o branco (cores neutras), pois dependendo do 

lugar em que for aplicado o logotipo, este pode ser confundido com o fundo se este for 

usado em alguma cor da paleta, por isso o branco ou o preto funcionam perfeitamente, 

como será mostrado no subitem a seguir.

2.5.5     Logotipo e aplicações

Como apresentado nos itens anteriores, o logotipo é a junção da tipografia 

e da iconografia, e esta tem o intuito de sintetizar a identidade do projeto de maneira 

visual e textual.

Figura 42 - Logotipo do projeto em preto com fundo branco
Fonte: Autor (2020)

Dependendo de onde este será aplicado, pode sofrer algumas variações, 

adaptando-se e adequando-se melhor às diferentes superfícies e elementos. Podendo 

também, ser usada uma versão abreviada do projeto (Figura 43), ou até mesmo o ícone 

e a tipografia alinhadas na horizontal (Figura 44).
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Figura 44 - Logotipo do projeto na horizontal
Fonte: Autor (2020)

]

Figura 43 - Logotipo abreviado
Fonte: Autor (2020)

2.5.5.1    Grid

Segundo Liute (2018), o grid é um princípio organizador no design, onde ele 

divide uma superfície bidimensional, ou até tridimensional, em áreas menores. Estes 

módulos resultantes da divisão mencionada, podem ser iguais ou diferentes, porém 
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devem ser proporcionais, para assim, conseguir ordenar e posicionar os elementos de 

maneira adequada.

Para a montagem do grid do logotipo deste projeto, foi levado como guia 

visual a letra “I” maiúscula presente na tipografia escolhida.

Figura 45 - Letra I utilizada como referência de medição para a realização do grid
Fonte: Autor (2020)

Figura 46 - Grid feito a partir das medições tomadas para o desenvolvimento do logotipo 
Fonte: Autor (2020)

2.6    Ações projetuais e mockups

Como já foi citado anteriormente, o objetivo deste trabalho é a esclarecimento 

sobre o uso e o abuso das substâncias ilícitas na cena musical eletrônica underground, 

como também, influenciar o público a valorizar e enaltecer a música como forma de ex-

pressão e arte responsável por promover a união entre os diferentes indivíduos. Portan-

to, para alcançar esse objetivo, serão desenvolvidas ações projetuais, as quais a partir 

da contextualização da cena em todos os espectros, como a caracterização de seu 

público, de seus eventos e das drogas; serão tomadas as decisões que provavelmente 

surtirão mais efeito e impacto que irão cumprir com os objetivos.

Uma ação de grande impacto e que seria de bastante interesse do público 

seria a criação de um evento. Devido a ser o elemento de maior recorrência durante 

toda a análise e contextualização de do projeto, e está intimamente ligado ao tema, 

portanto se apresenta ser um caminho quase indispensável.

Devido aos grandes custos na criação e execução de um evento destas 

proporções, sem o devido financiamento de patrocinadores, o qual precisa ser cautelo-

samente negociado com uma margem de tempo confortável para os desenvolvedores 

do projeto e das demais partes. Lamentavelmente, a situação atual do mundo com o 

COVID-19, torna-se inviável a realização de um evento como esse, pois não existe uma 

possível previsão para a volta das atividades “normais”, mas não deve-se descartar a 

ideia de produzir um evento dessa magnitude no futuro.

Uma solução factível para o desenvolvimento do projeto é agir pelas mídias 

sociais, onde serão criados conteúdos de fácil disponibilidade e compartilhamento. É 

importante ressaltar o impacto que esta decisão pode causar, onde, se desenvolvida 

corretamente, pode ser tão, ou ainda mais eficaz que a elaboração de um evento físico; 

agir através das mídias digitais oferece a oportunidade de dialogar diretamente com o 

público ideal para o projeto, que seriam as pessoas que procuram o conteúdo especí-

fico da música eletrônica por gosto pela música, pois provavelmente as pessoas que 

consomem em suas casas, em seu cotidiano tem intenções diferentes da experiência 

presencial de um evento, o qual atrai também, indivíduos que se preocupam exclusi-

vamente com o consumo de drogas. Portanto a probabilidade do indivíduo que será 

exposto as ações projetuais estar predisposto a ouvir e interagir com o conceito do 

trabalho se torna muito maior.

Todavia não pode-se considerar como uma solução perfeita, apesar de 

apresentar fortes pontos positivos, ela dificulta um elemento crucial para a solução do 

problema, a interação social, a qual em eventos físicos ocorre de maneira completa-

mente natural e orgânica. Mas pensando nas competências do projeto essa interação 

não é inexistente, apenas demanda de ações certeiras e que estimule o público a 

realizá-la, diferentemente dos eventos que não necessitam de qualquer intervenção dos 

organizadores.

Agora passando aos métodos das ações em si, é claro a ideia de quem in-
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fluencia muita das tomadas de decisão do público primário é o secundário, ou seja, os 

produtores musicais, consequentemente a realização de ações conjuntas. Um exemplo 

famoso, foi o caso do festival de Rock de caráter beneficente, o Live Aid, (1985) onde 

várias bandas muito populares da época, sem mencionar também, que várias apre-

sentações ficaram marcadas na história e tornaram-se icônicas, como a banda inglesa 

Queen, que apresentaram-se com o fim de promover e contribuir para a causa: arre-

cadar fundos para combater a fome na Etiópia; e consequentemente atraindo bilhões 

de dólares em doações, além de lotar os estádios onde foram realizados os shows. 

Cumprindo então, de maneira exemplar seu objetivo. 

Apesar de ser uma comparação desproporcional entre o festival citado e o 

trabalho em questão, ambos se assemelham quanto ao método, utilizando-se da influ-

ência dos artistas para promover uma finalidade social.

2.6.1    Redes sociais

Serão realizadas diferentes ações através das redes sociais de produtores 

musicais associados, ou até de clubes noturnos que simpatizem. Mas principalmente 

na própria rede social do projeto. Os conteúdos em geral serão voltados para divulga-

ção das outras ações, como informações importantes, datas, links, etc. Nessa ação 

será o veículo principal de comunicação com o público.

Dentre os conteúdos serão divulgadas informações sobre os artistas, bem 

como suas opiniões e impressões sobre o ambiente da música e da produção musical. 

É também interessante apontar novidades, como os últimos lançamentos e os próxi-

mos eventos e shows. Conclui-se que as redes sociais serão o veículo principal para 

valorizar e disseminar a música.

 

Figura 47 - Artes e posts para o Instagram/ Facebook oficial do 
projeto para apresentar o artista que realizará uma transmissão

Fonte: Autor (2020)
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A paleta de cores será utilizada em diversas artes especificas, nas quais é 

feita uma correlação do feixe de luz azul com a sobriedade e como esse “caminho de 

luz” está inserido num ambiente rosa. Assim como a figura do produtor musical está 

sendo iluminado principalmente pelo feixe; portanto essa arte assim como as outras 

que faltam ser produzidas tem a intenção de figurar visualmente a proposta do projeto.

2.6.2    Website

Resgatando os conceitos de Design de Informação (subitem 1.3.4), esta ação 

tem a principal função de disseminar informações, e incentivar discussões positivas 

entre a comunidade da cena da música eletrônica underground. Essa proposta permite 

o uso de uma linguagem menos invasiva, aproximando e despertando o interesse do 

usuário por esse conteúdo mais sensível.

Nele será tratado dois conteúdos principais: sobre a importância da produção 

musical, tanto para quem produz (artistas), quanto para quem consome. E também 

sobre o abuso das substâncias ilícitas, que podem afetar negativamente a experiência, 

além de outros problemas mais graves, como a dependência e os riscos à saúde. 

Foi criado então, uma versão do Website compatível com monitores maiores 

(desktops e TV ́s), visto que, as transmissões geralmente são assistidas através des-

ses meios, como interpretado em uma das pesquisas de campo (subitem 1.3.5).

Existe também a ideia de posteriormente, adaptá-lo para dispositivos móveis 

(mobile), que permitiria que os usuários o encontrassem com mais facilidade, onde em 

qualquer lugar ou momento poderia ser acessado.

Para o desenvolvimento prático do Website, será utilizado outra metodologia, 

a qual apesar das semelhanças com o Design Thinking, é voltada para a experiência do 

usuário e criação de interfaces. No livro “The Elements of User Experience. User Cente-

Figura 48 - Artes e posts que se utilizam da 
paleta de cores do projeto 

Fonte: Autor (2020)
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red Design for the Web and Beyond” (2010), o autor Jesse James Garrett defende que 

o designer é o responsável pelo nível de interatividade do usuário com uma plataforma, 

onde a navegação e a realização de ações é influenciada por ele ao desenvolver os: 

elementos, visuais, hierarquia de informação, mapa de navegação, além da comuni-

cação, ou feedback, da interface às ações realizadas pelos usuários. Ou seja, ele é 

responsável pelas decisões tomadas pelos usuários.

O autor apresenta um método de trabalho dividido em 6 etapas, chama-

das por “planos” partindo da formulação de conceitos mais abstratos até criação dos 

elementos mais concretos, ou superficiais (no sentido de superfície). Sendo eles: (1) 

Plano estratégico; (2) Plano escopo; (3) Plano estrutura; (4) Plano esqueleto; e por fim 

(5) Plano superfície. Como apresentado na figura a seguir.

Figura 49 – Esquema representativo dos planos 

Fonte: Garrett (2010)

Nele ainda é ressaltado a importância das escolhas feitas em cada etapa, 

onde cada uma traça um caminho para a versão final do projeto, sendo necessaria-

mente definir bem as opções nos planos inferiores, para que assim possa-se seguir 

para os próximos. No caso para que seja realizada uma decisão completamente nova 

no plano superior, se faz necessário reavaliar, as decisões anteriores, e talvez realizar 

algumas mudanças, para que assim tenha um caminho claro de raciocínio e consistên-

cia, tanto visual, quanto conceitual na interface.

Porém, essas etapas podem ser realizadas simultaneamente. Visto que uma 

interface apresenta diversas faces e segmentos diferentes, sendo assim possível tornar 

mais eficaz e orgânico o processo, além de que qualquer problema que seja fruto de 

uma decisão passada, possa ser corrigido antes de alcançar os demais segmentos do 

plano seguinte.

Os dois primeiros planos são bastante semelhantes as etapas do Design 

Thinking onde no primeiro (Plano estratégico) são definidas as necessidades dos usu-

ários e objetivos do projeto, no caso do Website, os problemas causados pelo abuso 

das substâncias ilícitas, e a intenção da plataforma de oferecer informações sobre e ser 

um espaço de discussão aberto.

Quanto ao segundo (Plano escopo), são definidas as funcionalidades espe-

cíficas da interface, ou seja, o que os usuários poderão realizar na interface em ques-

tão, como também, os elementos e conteúdos necessários para a realização dessas 

funções.

No caso do Website seriam 5 funcionalidades:

1 - Cadastrar-se como usuário; essa ação permite que o usuário possa inte-

ragir nos conteúdos específicos do site, além de ser possível customizá-la, podendo 

realizar comentários anônimos e transformá-la em uma conta de artista.

2 - Assistir a Transmissão; no caso seria um redirecionamento para outra 

ação projetual do projeto, mas dentro da plataforma é possível realizar comentários no 

campo de “chat”.

3 - Acessar conteúdos; os usuários poderão encontrar conteúdos publicados 

na plataforma, separados pelos diferentes assuntos: conteúdos musicais, informações 

sobre o uso e abuso de substâncias, entrevistas e conteúdos exclusivos, com os artis-

tas, e também saber mais sobre os mesmos.
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4 - Apoiar e fazer parte do projeto; dentro do website existe uma seção 

exclusiva para comprar os produtos de Merchandising (outra das ações projetuais) e 

assim apoiar o projeto. Os artistas também podem baixar materiais com a identidade 

do projeto para utilizarem nas próprias transmissões, publicações nas redes, ou como 

desejarem.

5 - Acessar a agenda; nela encontra-se as datas das próximas transmissões, 

assim como o line-up, lista dos artistas participantes e os horários que entrarão. É pos-

sível também encontrar transmissões passadas, podendo assisti-las novamente, ou no 

caso de não ter conseguido assisti-la, no momento que foi transmitida.

Como foi apresentado, a interface apresenta diversas faces e funções diferen-

tes, que foram adequadamente elaboradas e desenvolv idas nos próximos planos. 

2.6.3    Evento/ Transmissão

Como a criação de um evento demandaria do apoio de parceiros e patroci-

nadores, além de um cenário onde, sair de casa não seja mais uma tarefa arriscada; 

o projeto não pode depender desses fatores de natureza incerta, deve-se procurar 

soluções sustentáveis, tanto para a disponibilidade financeira do projeto, quanto para a 

saúde do público. 

Portanto para se aproximar da realização de um evento físico, serão feitas 

Transmissões ao vivo. Apesar de não oferecerem os mesmos resultados, potencializam 

e reforçam a visibilidade do projeto no ambiente online. Como também soluciona os 

problemas de sustentabilidade deste mesmo.

 Recapitulando o estudo de campo realizado no subitem 1.3.5, a realização 

de uma Transmissão ao vivo é uma solução bastante promissora, tendo em vista que a 

demanda do público por conteúdos online cresce cada vez mais.

Agora, pretende-se alcançar, assim como o Website, dois objetivos principais, 

sendo eles: valorizar a música e o trabalho dos artistas, e informar quanto às consequ-

ências do uso e abuso das substâncias.

Como o tema musical está em maior evidência, devido às apresentações, o 

segundo tema será introduzido de maneira bastante sutil, especificamente numa intro-

dução com uma breve descrição do que trata-se o projeto, e ao final eu uma entrevista, 

onde os artista que acabaram de se apresentar irão responder perguntas em relação 

a produção musical e a cena da música eletrônica underground, bem como o uso e 

abuso de entorpecentes interferem em seu trabalho.

Por fim, a Transmissão foi dividida em três partes principais, a primeira foi a 

introdução, onde o público é introduzido em do que se trata o projeto, a segunda, a 

apresentação dos artistas, os sets apresentados serão gravados previamente pelos 

artistas e enviados para os desenvolvedores do projeto, para assim adicionar os ele-

mentos visuais da identidade do projeto e um QR code para redirecionar o público para 

outras ações projetuais. 

Vale lembrar que um dos autores do projeto é um produtor musical, ele se 

apresentará na primeira Transmissão e será entrevistado na terceira e última parte da 

mesma. Como membro e criador do projeto, sua entrevista será voltada para suas 

opiniões e prospecções para o futuro do SOBEROOM.   
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Figura 50 - Mockup de aplicação da 
identidade visual nas transmissões 

Fonte: Autor (2020)
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2.6.4    Merchandising

Com o intuito de promover ainda mais o movimento do projeto, foi optado 

por criar uma linha de merchandising (roupas e acessórios como camisetas, bonés, 

canetas, pins pulseiras, etc.). Conseguindo, assim, através destas peças uma possível 

“propaganda indireta” entre o público. Similar a uma campanha de financiamento cole-

tivo, que visa divulgar o projeto em si, sem fins lucrativos. Onde todo o dinheiro arreca-

dado será revertido para instituições de tratamento de dependência química como por 

exemplo, a Comunidade Terapêutica Bom Pastor e a Capital Remoções.

Figura 51 - Mockup de aplicação do logotipo em pulseiras de borracha
Fonte: Autor (2020)

Figura 52 - Mockup de aplicação do logotipo em um boné 
Fonte: Autor (2020)

Figura 53 - Mockup de aplicação do logotipo em uma camiseta
Fonte: Autor (2020)
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2.6.5    Estratégia de Comunicação

2.6.5.1    Flexibilidade das ações

A flexibilidade que será elaborada neste momento diz respeito a um conceito 

desenvolvido neste trabalho em específico, relacionando o conteúdo com as ações 

projetuais. Como já foi contextualizado ao longo do projeto, o assunto “drogas ilícitas” 

é um tabu o qual deve ser tratado de maneira delicada para que não ocorra nenhuma 

má interpretação, um desvio, desinteresse ou até mesmo uma possível rejeição do 

público pelo projeto, como apresentado na figura 29, gráfico 10 do subitem 2.4.2 que 

diz respeito ao interesse das pessoas em relação a ações que tratam da diminuição do 

consumo de drogas, onde 15% dos pesquisados, provavelmente apenas ignorariam.

Partindo desta conclusão, foi decidido que as ações mais próximas do 

processo de imersão do público primário seriam definidas, com menor flexibilidade, no 

caso para tratar da dimensão do abuso das drogas ilícitas; logo as ações localizadas 

num momento mais profundo deste processo como, com maior flexibilidade.

Portanto, seguindo na ordem cronológica das ações: o convite/apresentação, 

por tratar de maneira transparente do projeto com os produtores musicais é caracteri-

zada com flexibilidade neutra.

A ação voltada para as redes sociais, por serem a porta de entrada para a 

maioria do público, tem menor flexibilidade e consequentemente deve evitar tratar de 

maneira explícita o assunto drogas, e sim da valorização da música e dos artistas.

O merchandising pode ser considerado como neutro, pois trata-se apenas de 

uma forma implícita de difundir a marca como algo pertencente a identidade visual dos 

artistas e/ou participantes da ação.

Agora, na ação da landing page, é passado para um momento de maior 

imersão do público, onde este, por interesse próprio, procurou saber mais dos objeti-

vos do projeto. Portanto esta ação tem maior flexibilidade e pode tratar sobre o abuso 

das substâncias de maneira mais confortável com público. Além de conseguir informar 

eles sobre o consumo destas substâncias, que é um dos objetivos principais deste 

trabalho.

Por fim nas lives/ eventos onde o público encontra-se no ápice de profundi-

dade de seu relacionamento do projeto, existe uma grande flexibilidade para tratar dos 

assuntos mais delicados, mas neste caso deve-se repartir de maneira equilibrada o 

enfoque do conteúdo.

Vale lembrar que em todos os casos não será omitida ou negada qualquer 

intenção ou objetivos do projeto, definir a flexibilidade das ações tem apenas a intenção 

de conduzir a imersão do público para que não ocorra nenhum equívoco e todos os 

assuntos sejam devidamente tratados com a seriedade que merecem.

2.6.5.2    Jornada do usuário

Imaginar os possíveis caminhos que o público tomará, assim como os mo-

mentos de interação dos mesmos com o projeto, é um exercício de planejamento, pen-

sar em qual será a jornada do usuário e qual a ordem que as ações serão introduzidas?

Em primeiro lugar é necessário trazer novamente um dos resultados da pes-

quisa de campo (Figura 18), onde 85% dos participantes apontaram que o apoio dos 

artistas/produtores musicais/ DJ’s mostrava-se a forma mais pertinente para a divul-

gação e engajamento do projeto, e em sequência as redes sociais (66,7%). Portanto a 

participação destes é de extrema importância, pois sua influência sobre o público será 

a principal ferramenta para o reconhecimento e caminhar do projeto. Este relaciona-

mento será desenvolvido através das redes sociais, entrevistas para o Website e para a 

Transmissão; estes materiais serão responsáveis por atrair a atenção do público, para 

assim realizarem seu primeiro contato com o projeto.

Agora pensando na interação do público com as ações do projeto, foi plane-

jado uma provável jornada do usuário, para assim compreender as necessidades de 

cada ação, otimizando o processo de imersão dos usuários. 
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Figura 54 – Infográfico 
Fonte: Autor (2020)

Como pode ser observado na figura anterior, a jornada do usuário inicia-se 

no contato dela com o público secundário, os artistas, provavelmente ao procurarem 

conteúdos sobre algum artista específico, poderão acabar encontrando sobre a relação 

do mesmo com o Projeto SOBEROOM, podendo ser um dos primeiros motivos para se 

interessarem.

Muito provavelmente, acabaram se deparando com publicações em redes 

sociais, tanto dos artistas, quanto do próprio projeto. Nesse momento poderá ser 

encontrado publicações sobre futuras transmissões e conteúdos que irão direcioná-los 

para o Website.

Provavelmente a próxima ação a ser explorada pelo público, serão as Trans-

missões, devido ao fato de serem um conteúdo mais interessante de ser consumido. 

Nelas haverá um QR code que os direciona para o Website e para as redes sociais do 

projeto.

No Website, assim como nas redes sociais haverão os conteúdos. Sendo um 

de seus objetivos oferecer informações quanto ao abuso de drogas e da valorização 

das produções musical. Também será ali que os produtos do Merchandising estarão 

expostos.

2.7    Desenvolvimento Projetual Prático ------------iiiii

2.7.1    Fluxo de navegação

Seguindo pelo método de Garrett, passando para a terceira etapa, Plano 

Estrutura (2010, p. 78), que consiste na criação da arquitetura da informação e plane-

jamento das ações de interação do Website. Como representação visual foi criado um 

fluxograma apontando os possíveis caminhos dentro da plataforma.

Nele estão colocadas as páginas internas do Website e os possíveis cami-

nhos que os usuários podem realizar para chegar em outras páginas. É importante 

ressaltar que existem três diferentes “árvores” de navegação, onde algumas ações 

podem estar desbloqueadas, ou não. Sendo: a navegação de um usuário ainda não 

cadastrado, que no caso, não poderia fazer comentários nem acessar a página per-

fil; a navegação de um usuário cadastrado como “padrão”, que teria acesso a estas 

ações, podendo realizá-las também em modo anônimo; por fim, o usuário cadastrado 

como artista, que poderia acessar a um perfil diferenciado, destinado ao próprio, onde 

existiram ações exclusivas, como adicionar as redes sociais e encontrar o pacote de 

arquivos com a identidade do projeto para baixar.



84

Figura 55 – Fluxograma
Fonte: Autor (2020)
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2.7.2    Grid e Wireframe

Agora seguindo para a quarta etapa de Garrett, o Plano esqueleto (2010, p. 

106), os objetivos necessários foram, o desenvolvimento do design da interface, quanto 

ao posicionamento dos elementos e informações, quanto da navegação visual. Quanto 

ao design da interface, foi desenvolvido um cabeçalho contendo botões para as princi-

pais páginas do Website: 

 Live Now, apesar da transmissão estar presente na Homepage, é plau-

sível a existência deste botão como um atalho, sempre que estiver acontecendo uma 

nova transmissão.

Projeto, nela contém informações sobre, do que se trata o projeto, seus obje-

tivos, suas ações e sobre seus desenvolvedores, no caso os autores deste trabalho.

Artistas, apresenta uma lista de todos os artistas pertencentes ao projeto, 

que redirecionam para suas próprias páginas, contendo informações de sua carreira, 

quanto ao tema do trabalho e suas redes sociais.

Blog, aqui estarão posicionados uma lista dos conteúdos publicados, sobre 

música, novos lançamentos, artistas, além de informações sobre o uso e abuso de 

substâncias ilícitas.

Agenda, nela contém as datas das próximas transmissões e links para as 

transmissões antigas.

Homepage, concentrando conteúdo do site em banners, apresentando a 

transmissão ao vivo (caso não esteja ao vivo, terá o vídeo da última transmissão feita), 

além das últimas publicações do Blog. 

Perfil, onde o usuário poderá atualizar suas informações, acessar a página 

do “apoie o projeto”, além de poder transformar sua conta para a de um artista. Caso 

transformada poderá adicionar suas redes sociais e baixar os arquivos com a identida-

de do projeto.

Nesse cabeçalho, o usuário terá acesso a praticamente todas as funcionali-

dades do Website, como ele está posicionado na parte superior da tela e centralizado, 

todos os elementos do restante das páginas também foram centralizados, criando uma 

consistência visual, partindo da simplicidade, onde com os elementos centralizados 

causam a impressão de uma baixa saturação de informação, dispostos de forma orde-

nada e não espalhados pela tela.

No final de cada página tem presente um rodapé, contendo as redes sociais 

do projeto, dispostos no centro em ícones. Segue um exemplo do primeiro Wireframe 

feito, que é um rascunho e sofreu algumas alterações no processo.

Figura 56 – Wireframe
Fonte: Autor (2020)
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Um passo antes de seguir para a última etapa, foi desenvolvido um grid 

padrão, com a intenção de garantir uma consistência entre as páginas e uniformidade 

das distâncias e escalas. Usando como base as dimensões de 1920 por 1080 pixels 

(dimensões de um monitor padrão). Composto por uma grade quadriculada de 8x8 

pixels, facilitando a criação dos elementos. 

Foram também usadas guias, responsáveis por definir as áreas ideais para 

diagramação dos elementos, as quais são compostas por: 

Figura 57 - Grade quadriculada
Fonte: Autor (2020)

Figura 58 – Guias
Fonte: Autor (2020)

12 colunas verticais principais (em azul), com a largura de 120 pixels, sua fun-

ção é de criar um padrão consistente para o posicionamento de diferentes elementos, 

com dimensões diferentes.

2 Margens verticais nas extremidades direita e esquerda, com uma largura de 

64 pixels, responsáveis por delimitar o posicionamento dos elementos no Layout. Onde 

nenhum elemento pode estar posicionado dentro deste espaço.

11 gutters ou calhas verticais, com a largura de 32 pixels, sua função é de 

separar os elementos. Apesar de não estar presente na figura acima, existem também 

calhas horizontais com o mesmo espaçamento de 32 pixels.

1 cabeçalho com o menu dos botões apresentados anteriormente no wirefra-

me, 1 rodapé, onde estão posicionados os ícones das redes sociais do projeto. Suas 

dimensões são exatos 1920 pixels de largura (tamanho da tela) por 280 pixels de altura.

Não foram mencionadas as alturas das guias verticais, pois eles dependem 

das dimensões das páginas, as quais variam bastante suas alturas. Vale ressaltar que 

esse grid tem a função de guiar a criação do layout final, mas nesse processo podem 

surgir adaptações e alterações no enquadramento de elementos visuais específicos.
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2.7.3    Layouts

Chegando na última etapa do método de Garrett, foi no Plano superfície 

(2010, p. 132) que a ação projetual mais se aproximou de sua versão final (a qual 

alcançará apenas após os testes e protótipos). Nela foram desenvolvidos os elementos 

visuais e interativos do Website, que por sua vez foram pautados nas 10 heurísticas 

criadas por Nielsen (1994) para medir o nível de usabilidade de uma interface.

Através das heurísticas foram apontadas as necessidades interativas para 

facilitar e tornar intuitiva a experiência do usuário durante o uso do Website. Foi utili-

zado o trabalho de Maciel et al (2004), os quais fizeram interpretações voltadas para a 

criação de sítios na Web. 

Portanto serão apresentadas as telas de acordo com os objetivos de cada 

heurística:

Status do sistema:

Esta heurística é responsável por manter o usuário ciente de onde ele está 

(localização dentro do Website), para onde ele se dirige (interatividade dos botões), e os 

possíveis caminhos que poderá fazer (seguir e retroceder).

Para enquadrar a plataforma nesta necessidade, foram introduzidas res-

postas visuais, quando o usuário estiver em uma página específica ele encontrará o 

título dela (1), em primeiro lugar, bem como, caso for em uma das 4 principais páginas 

presentes no cabeçalho, seu botão está com uma cor diferenciada dos demais (2), 

indicando que o usuário encontra-se naquela página.

A maioria dos botões apresentam um feedback em resposta ao passar o 

cursor, mudando de cor das palavras e de seus preenchimentos.

Figura 59 – Tela de artistas selecionado e título da página
Fonte: Autor (2020)

Figura 60 – Feedback dos botões
Fonte: Autor (2020)

Figura 61 – Feedback dos botões
Fonte: Autor (2020)
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Compatibilidade do sistema com o mundo real:

Neste caso, trata-se da linguagem utilizada pelo Website ao dirigir-se ao pú-

blico, evitando termos técnicos e utilizando palavras que o usuário já está familiarizado, 

podendo assim, reconhecer com facilidade.

Para isso foi utilizado uma linguagem simples, sem coloquialidades devido a 

seriedade de alguns assuntos, nem a utilização de palavras muito complexas, pensan-

do na faixa etária do público (21 a 23 anos) e no contexto da música eletrônica, serão 

utilizados termos conhecido por eles e enquadre o projeto no mesmo contexto, como 

Live Now (1), Blog (2), Backstage (3), Feed (4).

Figura 62 – Tela homepage (nomes das páginas)
Fonte: Autor (2020)

Controle do usuário e liberdade:

Seria quanto a liberdade de customização do Website, como o usuário pode 

alterar suas ações de acordo com suas necessidades.

O usuário terá as possibilidades de personalizar sua própria conta, podendo 

transformá-la numa versão de artistas, além de poder entrar em modo anônimo, onde 

poderá fazer comentários nas publicações de maneira mais confortável e sem exposi-

ção. 

No Website, ele também, poderá filtrar os tipos de conteúdo que gostaria 

de achar em três temas, conteúdo musical, uso e abuso de substâncias e backstage 

(onde terá entrevistas e conteúdos sobre os artistas).

Figura 63 – Transformação de conta
Fonte: Autor (2020)

Figura 64 – Filtro do blog (filtro das substâncias)
Fonte: Autor (2020)
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Figura 65 – Modos do usuário
Fonte: Autor (2020)

Consistência e padrões:

Esta heurística, diz que deve existir um padrão visual entre os elementos 

utilizados, além de similaridade entre as páginas do Website, facilitando o aprendizado 

e a utilização da plataforma.

Todo a plataforma será desenvolvida com base na identidade visual: paleta 

de cores, tipografia e iconografia. Os elementos todos seguirão as formas de contor-

nos finos e de cantos retos e agudos, remetendo ao estilo industrial, encontrados em 

produtos visuais e musicais da cena.

Figura 66 – Botão da homepage
Fonte: Autor (2020)

Figura 67 – Botões com identidade
Fonte: Autor (2020)

Figura 68 – Identidade visual
Fonte: Autor (2020)
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Prevenção de Erros:

Neste caso, a diagramação de navegação da plataforma deve prever possí-

veis “erros” ou “mudanças de ideias” durante a navegação do usuário, devendo estar 

preparada para oferecer subterfúgios para os usuários retrocederem suas ações, e 

encontrarem caminhos para solucionar seus problemas.

O Website apresenta uma navegação simples, sem muitos caminhos cruza-

dos entre as telas, mas para evitar que os usuários façam algo errado em suas ações, 

em algumas no caso questionam quanto a intenção de realizar essa ação, ou se neces-

sitam realizar outra ação antes.

Como no caso de precisar se cadastrar para realizar um comentário, se o 

usuário realmente quer transformar sua conta em uma de artista, como também terão 

alguns botões voltar caso decidam retroceder sua ação no meio de algum processo.

Figura 69 – Faça login para comentar
Fonte: Autor (2020)

Figura 70 – Confirmar transformação da conta
Fonte: Autor (2020)

]

Figura 71 – Botão voltar
Fonte: Autor (2020)

Reconhecimento ao invés de lembrança:

O usuário não precisa se lembrar de como realizar uma ação, ou de informa-

ções das páginas anteriores, o caminho que ele realizou durante a navegação deve ser 

claro.
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Ao invés de criar ícones inovadores, que dependam do aprendizado dos 

usuários para funcionar, e como o Website não é uma plataforma de uso diário (o que 

facilitaria a aprendizagem). Optou-se pelo uso de botões simples com títulos, e os 

ícones utilizados, se não, baseados no Logotipo, baseados no que é comum em outros 

sites, aplicativos e plataformas. 

Assim os elementos são facilmente reconhecidos, não depende de aprendi-

zado de novos símbolos gráficos. Encaixa-se na regra também as indicações para as 

ações, como um texto escrito “escreva aqui” no local para escrever um comentário na 

transmissão.

Figura 72 – Temas relacionados a cores
Fonte: Autor (2020)

Figura 73 – Escreva aqui
Fonte: Autor (2020)

Flexibilidade e eficiência de uso:

Seria quanto a preparação da plataforma para receber novos usuários, inex-

perientes, e apresentar soluções ou oferecer ajuda, para que assim, aprendam e tor-

nem-se usuários experientes, os quais conhecem os atalhos para realizar certas ações.

Figura 74 – Textos informativos
Fonte: Autor (2020)

 

Estética e design minimalista:

A plataforma não pode estar saturada de informações, os elementos devem 

ser ordenados seguindo uma lógica clara e separados em diferentes seções, além de 

que sua composição visual deve ser simples e facilmente interpretada.

Para suavizar a visão do usuário, nas páginas: artistas, blog e apoie o proje-

to, ao invés de expor todo o conteúdo de uma publicação, ou de um artista, ou ainda 

de um produto; foram compilados cada um em uma página específica e listados nas 

páginas gerais de maneira resumida e em quadros separados.

Figura 75 – Box com o resumo da publicação do blog
Fonte: Autor (2020)
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Figura 76 – Box dos artistas
Fonte: Autor (2020)

Figura 77 – Box dos produtos apoie
Fonte: Autor (2020)

 

Ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e corrigir erros:

Esta Heurística diz que, a plataforma além de preparada para evitar o aconte-

cimento de “erros” dos usuários, ela deve também auxiliá-los, caso aconteça algum. 

Não é possível prevenir todos os erros, mas no caso das ações que oferecem 

bastante liberdade para a ação do usuário, como quando ele preenche o login e senha, 

ou no cadastro na plataforma. Se os campos forem preenchidos incorretamente o We-

bsite indicará com textos na cor vermelha.

Figura 78 – Tela de login vermelho
Fonte: Autor (2020)
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Figura 79 – Tela de cadastro vermelha
Fonte: Autor (2020)

 Ajuda e documentação:

Sempre que possível o Website deve oferecer informações e ajuda aos seus 

usuários de possíveis questões que podem surgir.

Para auxiliar o usuário a plataforma indicará com textos, frases e títulos o 

que deve ou pode ser realizado durante uma ação. Para não restar dúvidas em alguns 

locais foram introduzidos botões ou ícones para obter-se mais informações.

Como, no processo de transformação das compras e no apoio do projeto.

Figura 80 – Box de informações
Fonte: Autor (2020)



3Protótipo e Testes



Fonte: Rafael Basseto (2020)
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Este capítulo do projeto, tem a finalidade de materializar e tangibilizar as 

ações projetuais desenvolvidas anteriormente (Capítulo 2), para que, através dos testes, 

possa-se identificar a eficácia das soluções propostas pelos objetivos principais do 

projeto, no caso, testar se o usuário responde da maneira positiva, quanto ao esclare-

cimento das consequências do uso abusivo de entorpecentes no contexto da música 

eletrônica underground.

Agora, alinhando com o processo apresentado pelo método Design Thinking, 

adaptado e interpretado no livro de Vianna et al. (2012, p. 121), o projeto, neste capítu-

lo, encontra-se na quarta etapa, a Prototipação.

Nesta fase, foram utilizadas algumas das técnicas citadas em seu livro, no 

caso: o modelo de volume e a encenação; com a intenção de que, a produção e 

aplicação dos protótipos, apresentem um feedback do usuário consistente, tornando 

assim, esta etapa, ideal para mensurar os níveis de usabilidade, de coerência visual, 

como também a facilidade de aprendizagem das ações propostas anteriormente.

Por fim, a intenção principal é de, através dos resultados obtidos nos testes, 

retificar as ações projetuais, possibilitando que, uma possível implementação do projeto 

fosse bem sucedida.

3.1    Plano de teste

3.1.1    Objetivos

Como já dito, o objetivo principal dos testes, é de identificar as possíveis 

dificuldades e adversidades da usabilidade e clareza dos protótipos, com o intuito de 

provar a eficiência das ações projetuais e guiar para possíveis alterações e mudanças.

Para mensurar o nível de usabilidade das ações projetuais digitais, foram 

aplicadas as 10 heurísticas de Nielsen (1994). Através delas, torna-se possível medir se 

as plataformas criadas são user-friendly, ou seja, saber se as mesmas são agradáveis 

e intuitivas para o usuário. Portanto, além de serem utilizadas no desenvolvimento das 

ações (subitem 2.6), elas retornam para criação dos questionários, assim, formatando 

os resultados em gráficos precisos, tornando a análise dos dados mais simples e visual. 

Consequentemente, ajudando na localização de certos padrões e irregularidades entre 

os usuários testados.

Outro propósito desta fase de testes, é a intenção de conseguir captar pos-

síveis impressões e reações dos usuários diante do tema deste trabalho, para assim, 

conseguir certificar que o tema do projeto e a sua relevância foi ou não compreendida 

na sua totalidade, como também, perceber o sentimento gerado pela discussão trazida 

pelo projeto, para não ser de uma forma incisiva, mas sim de maneira sugestiva.

3.1.2    Recrutamento

Como já comentado, existe uma relação íntima do tema do projeto com os 

autores do mesmo, devido suas vivências, círculos sociais e gostos musicais. Portanto 

após a definição do público alvo (subitem 2.4), muitas das pessoas que fizeram parte 

das pesquisas e que trouxeram depoimentos relevantes para o desenvolvimento do 

mesmo (por também simpatizarem com o tema), foram, posteriormente, de manei-

ra anônima, recrutados para a realização dos diferentes testes citados no subitem a 

seguir. 

Com o objetivo de ter um resultado ótimo no projeto, foi necessário encontrar 

pessoas que realmente compartilhassem o mesmo sentimento com o trabalho, pois 

deste jeito, o approach nos usuários seria muito mais confortável e consequentemente, 

mais eficaz, trazendo melhores resultados para o trabalho.

Devido a sensibilidade do assunto discutido e a sua delicadeza com relação 

a legislação nacional brasileira, pode surgir uma certa insegurança nos indivíduos ao 

interagirem com as ações e os testes, portanto todos os participantes tiveram sua 

identidade resguardada no anonimato, como medida de segurança. Além delas todas 

participarem dos círculos sociais dos autores onde já foi construído uma confiança.

3.1.3    Testes de percepção e usabilidade

Continuando para a aplicação dos testes, segundo Vianna et al. a técnica de 

criar um modelo de volume consiste em:
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São representações de um produto que pode variar os níveis de fidelidade. Desde 

baixa - com poucos detalhes - até alta, com a aparência do produto final podendo 

ainda apresentar textura e detalhes (como botões deslizantes), mas ainda não fun-

cional. (VIANNA, et al. 2012, p.130)

Método ideal para a aplicação do teste do Website, devido seu desenvolvi-

mento visual encontrar-se na fase final, além de sua navegação, feedbacks e funcionali-

dades. Entregando um protótipo de alta fidelidade para os usuários.

Quanto a transmissão, trata-se de um audiovisual, nela a preocupação está 

direcionada para a percepção e reação das pessoas, tanto da clareza das intenções 

do projeto, quanto a qualidade da produção musical. Portanto a técnica ideal, também 

apresentada por Vianna et al, seria a da Encenação, onde:

É uma simulação improvisada de uma situação, que pode representar desde a inte-

ração de uma pessoa com uma máquina até um simples diálogo entre pessoas para 

encenar aspectos de um serviço. (VIANNA, et al. 2012, p.133)

Como dito, uma simulação irá proporcionar a experiência mais próxima da 

realidade, no caso, assim como nas transmissões ao vivo realizadas na cena da música 

eletrônica underground (técnica de imersão, sombra - subitem 1.3.5), onde o público 

da transmissão geralmente assistem-nas suas casas e gostam particularmente de 

interagir com as outras pessoas através do chat, ou até mesmo nas redes sociais, 

compartilhando stories e marcando o artista, por exemplo.

Todos os testes serão complementados por questionários, a fim de captar 

as impressões, opiniões e os posicionamentos dos participantes em relação às tarefas 

que acabaram de realizar. 

Com a intenção de guiar as respostas dos usuários de maneira mais precisa, 

e destacar apenas os pontos relevantes para o projeto. Portanto, como já mencionado, 

as heurísticas de Nielsen (1994) serão a base para sua criação, todavia para medir a 

“concordância” ou “satisfação” dos usuários. As respostas serão dadas em notas de 

“um” a “cinco”, como por exemplo: sendo “um” para “não concordo” e “cinco” para 

“concordo totalmente”; conhecida como escala Likert.

Esta escala criada por Rensis Likert (1932) cientista social estadunidense, 

é utilizada em pesquisas de opinião e comportamento humano. Nele os participantes 

devem responder qual o seu grau de concordância diante de afirmativas apresentadas, 

não existindo muitos ruídos externos, como foi interpretado pelos autores Júnior e Cos-

ta no seu artigo (2014, p.4).

3.1.4    Metodologia de teste da Transmissão

Como foi citado no subitem 1.3.5, devido à pandemia mundial causada pelo 

COVID-19, foi totalmente proibido realizar eventos físicos e/ou aglomerações. Por isso, 

foi necessário transformar uma performance ao vivo (ideia inicial do projeto), em uma 

transmissão assíncrona online veiculada pela plataforma de streaming de vídeo Twitch. 

O motivo de esta apresentação não ser ao vivo é devido aos possíveis pro-

blemas de conexão entre os elementos participantes (plataforma, artista e o projeto) 

como também da conexão com a internet. Caso seja realizada uma transmissão com 

mais de um artista, o risco de algum deles ter algum problema no momento é muito 

alta. Agora uma transmissão previamente gravada, abre uma margem de tempo para 

corrigir qualquer problema, além de diminuir os riscos, pois o projeto é o único encarre-

gado de prover e encarregar-se dela.

Após os testes de diversos programas especializados em captação de audio 

e video, foi escolhido o OBS (Open Broadcaster Software), um open source, capaz 

de difundir uma produção audiovisual para qualquer plataforma online, neste caso, a 

Twitch. O processo de transmissão do mesmo é simples e intuitivo, além de oferecer 

diversas opções de personalização.

Os usuários irão assistir esta ação projetual sem qualquer monitoramento, de-

vido à duração da transmissão e também ao desconforto de saberem que estão sendo 

observados e analisados. Apesar de não ser o método ideal para identificar as fragili-

dades da ação, em compensação, os participantes serão orientados previamente para 

que comentem e interajam através do chat, possibilitando captar algumas reações, 

bem como irão responder um questionário direcionado para medir o quanto de clareza 

e relevância uma ação como essa pode beneficiar o projeto.

Portanto, este é um teste que visa captar apenas a percepção dos usuários 

em relação a esta ação projetual, e se esta consegue se comunicar com o projeto com 

clareza e relevância.
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3.1.4.1    Cronograma

O timing dos testes é essencial na hora de analisar o resultado dos mesmos, 

pois se uma possível falha persiste durante várias etapas, será mais complicado arru-

mar, posteriormente. Por isso, a data escolhida foi planejada com algumas semanas de 

antecedência, onde o protótipo foi gravado, editado e revisado, entregando assim, uma 

transmissão ótima para o projeto.

A data escolhida para a análise da transmissão foi o dia 16 de outubro de 

2020 (domingo), às 15 horas (horário oficial de Brasília), pois foi observado que diver-

sas outras Livestreams do mesmo segmento musical, foram transmitidas nos mesmos 

horários, normalmente nos finais de semana, e se existe essa persistência, talvez seja 

frutífero realizar a transmissão de teste do projeto nesse momento, tendo em vista que 

um de seus objetivos é criar uma experiência o mais próxima da realidade, como pode-

-se observar no artigo de Júnior e Costa (2014, p.4). 

3.1.4.2    Questionarios

Após a transmissão, será enviado para os usuários recrutados, um formulá-

rio digital formatado no Google Forms, no qual todos os participantes preencherão as 

questões, dando uma nota de um a cinco, sendo um a nota mais baixa e cinco a nota 

mais alta (escala Likert). Com estas notas, é possível, de uma maneira visual, perceber 

os resultados do teste, e consequentemente, se tiverem um problema, serem corrigidos 

da maneira mais efetiva e direta.

As perguntas diagramadas para esta etapa são as seguintes:

- O objetivo da Live foi claro?  

- A qualidade da Live foi boa? 

- Você acha importante abordar este assunto através da live? 

- Após a Live você sentiu vontade de saber mais sobre o projeto? 

3.1.5    Metodologia do teste do Website

O protótipo do website foi desenvolvido através do Adobe Xd, uma platafor-

ma ideal, tanto para a criação e composição do layout, quanto para a prototipação em 

si, no qual é possível testar e organizar o protótipo sob o andamento dos testes até de 

maneira simultânea. Além disso, esta plataforma permite o compartilhamento com os 

usuários que fizeram parte do teste, através de um link privado. 

Devido a situação atual (COVID-19), foi necessário adaptar e adequar as 

técnicas já conhecidas, na tentativa de anular qualquer contato físico, passando a 

aplicações dos testes para o âmbito digital. O link privado comentado anteriormente, foi 

compartilhado com os usuários recrutados. Durante o teste, foi solicitado que acionas-

sem a câmera, o microfone e que também compartilhassem a tela do próprio disposi-

tivo, possibilitando, a captação de todas suas reações e seu raciocínio como usuário, 

para assim registrar qualquer insatisfação ou incoerência durante o uso da interface.

Portanto, os testes serão feitos através das plataformas, Discord e Skype as 

quais permitem realizar chamadas de voz, vídeo (câmera) e compartilhamento da tela. 

Os usuários também foram orientados a apontarem e narrarem seus pensamentos e 

suas ações, durante a realização das tarefas propostas.

O teste será baseado em dez tarefas que os participantes deverão realizar, 

sendo que será transmitida uma por vez, cabe aos autores analisar e definir se os obje-

tivos das tarefas foram cumpridos. 

Desse modo será possível mensurar o nível de usabilidade e compatibilidade 

com o usuário através de suas notas dadas às questões.

3.1.5.1    Cronograma

O primeiro teste realizado foi o do Website, o qual contou com a participação 

de duas pessoas que também estão cursando Design Digital e estão produzindo seus 

trabalhos de conclusão do curso. Esta experiência foi considerada como um “pré-

-teste”, pois foram apontadas algumas inconsistências visuais e erros de navegação 

apenas, sem o comprometimento de introduzir os questionários.

Porém foi apenas após os testes da transmissão, onde em paralelo estavam 

sendo feitos os últimos ajustes e adequações do protótipo final do website, que de fato 

foram utilizadas pessoas recrutadas e que fazem parte do público-alvo do projeto.
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No dia 27 de outubro, foi realizado no período da tarde os dois primeiros 

testes de usabilidade, em seguida no dia 30 mais dois, seguido por mais quatro no dia 

31 e por fim mais dois no dia 1 de novembro; totalizando dez participantes. Como já 

relatado os testes foram feitos de modo online e marcados com os participantes no dia 

19 de outubro, onde só conseguiram conciliar suas agendas com os a dos autores do 

trabalho nos dias mencionados anteriormente.

3.2    Relatório dos testes

3.2.1    Relatório do teste de percepção da Transmissão

Como já foi mencionado anteriormente no subitem 3.1.4, o teste da transmis-

são foi dividido em duas etapas, sendo estas a transmissão em si, e posteriormente, 

o preenchimento de um formulário online. O resultado da transmissão foi analisado 

através das respostas obtidas dos usuários participantes, conseguindo assim tirar as 

seguintes conclusões:

Figura 81 - Gráfico 11
Fonte: Autor (2020

Figura 82 - Gráfico 12
Fonte: Autor (2020)

Figura 83 - Gráfico 13
Fonte: Autor (2020)



100

Figura 84 - Gráfico 14
Fonte: Autor (2020)

3.2.2    Relatório do teste de usabilidade do Website

3.2.2.1    Relatório Tarefa 1 – Cadastre-se no site como usuário padrão

O objetivo principal desta tarefa é analisar o caminho que a pessoa recrutada 

fará, além disso, o tempo que esta demora para conseguir se cadastrar como usuário 

normal no website. 

Para a análise desta tarefa, será considerado como “êxito” se o usuário 

conseguir encontrar o botão para cadastrar-se e efetuar a criação da conta e como 

“fracasso” se a mesma não conseguir efetuar a tarefa.

Figura 85 - Gráfico 15: Questionário do teste de usabilidade relativo à tarefa 1
Fonte: Autor (2020)

Pergunta chave: Você achou que o site respondeu bem às suas necessi-

dades para realizar essa tarefa. Os elementos estavam bem posicionados, e as cores 

respondia bem suas ações.
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3.2.2.2    Relatório Tarefa 2 – Entrar na Transmissão e fazer um comentário

Nesta tarefa, o objetivo principal está concentrado na transmissão localizada 

na homepage do website, a qual está vinculada diretamente com a outra ação proje-

tual. O usuário deverá encontrar o reprodutor audiovisual, o qual está transmitindo um 

set, e após isso, será solicitado para que este faça um comentário.

Figura 86 - Gráfico 16: Questionário do teste de usabilidade relativo à tarefa 2
Fonte: Autor (2020)

Pergunta chave: Você conseguiu realizar a tarefa com sucesso, pois a nave-

gação do site estava bem intuitiva, e a maneira para comentar no chat era familiar para 

você.

3.2.2.3    Relatório Tarefa 3 – Encontre as redes sociais de um artista

Esta tarefa tem a intenção de medir e testar a intuição do usuário, para ob-

servar se os caminhos criados para encontrar as redes sociais do artista funcionam, ou 

qual seria o caminho ideal para ele realizar esta tarefa. 

Como valorizar a música é parte do objetivo principal do projeto, ter no we-

bsite uma maneira fácil das pessoas encontrarem os perfis profissionais dos artistas é 

essencial, assim eles ganharão mais visibilidade e apoio.

Figura 87 - Gráfico 17: Questionário do teste de usabilidade relativo à tarefa 3
Fonte: Autor (2020)

Pergunta chave: Você imaginou que encontraria essas informações, e para 

encontrá-las foi fácil e você não teve dúvidas se elas eram de fato o que você procura-

va.
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3.2.2.4    Relatório Tarefa 4 – Encontrar informações sobre o projeto e seus 

autores

A tarefa a seguir possui o objetivo de seguir o usuário até o mesmo encontrar 

informações sobre o projeto e seus autores. Esta etapa é essencial para o projeto, pois 

nela que se encontram as informações primordiais do projeto, os motivos e a contextu-

alização no geral.

O êxito nesta tarefa é essencial para medir se a interface criada está coerente 

e se os princípios do projeto são acessados com facilidade.

Figura 88 - Gráfico 18: Questionário do teste de usabilidade relativo à tarefa 4
Fonte: Autor (2020)

Pergunta chave: Você imaginou que encontraria essas informações, e para 

encontrá-las foi fácil e você não teve dúvidas se elas eram de fato o que você procura-

va.

3.2.2.5    Relatório Tarefa 5 – Voltar para a Homepage

Como o Website possui diversas telas, é importante que o acesso à página 

principal seja eficiente e simples, por isso, esta tarefa precisa ser bem executada pelo 

usuário, de contrário, se o mesmo possuir dificuldades para encontrar qualquer um dos 

caminhos para chegar na “homepage”, esta etapa será considerada como fracassada.

Figura 89 - Gráfico 19: Questionário do teste de usabilidade relativo à tarefa 5
Fonte: Autor (2020)

Pergunta chave: Você não teve dúvida alguma para encontrar um meio de 

voltar para a Homepage.
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3.2.2.6    Relatório Tarefa 7 – Descobrir qual artista está apresentando-se na 

transmissão

Nesta tarefa, será indicado para o usuário encontrar o conteúdo sobre o uso 

e abuso de substâncias, localizado na parte do blog do website. Como a tarefa ante-

rior, esta, também possui caminhos diferentes para que cheguem ao mesmo resultado, 

porém todos serão considerados bem sucedidos.

Figura 90 - Gráfico 20: Questionário do teste de usabilidade relativo à tarefa 6
Fonte: Autor (2020)

Pergunta chave: Você achou que o site posicionou bem os botões e elemen-

tos para encontrar a informação que desejava.

3.2.2.7    Relatório Tarefa 7 – Encontrar um filtro de conteúdos relacionados a 

música e achar a publicação “Premiere exclusiva – Fran Bianco – Black Beach”

Devido às grandes quantidades de informações que esta ação projetual pos-

sui, foi necessário criar um filtro para que afunilar os dados de forma com que o usuário 

veja o que ele preferir de uma maneira mais fácil e efetiva, conseguindo assim, adaptar 

o site e customizar o mesmo para o uso individual e específico de cada usuário. 

Figura 91 - Gráfico 21: Questionário do teste de usabilidade relativo à tarefa 7
Fonte: Autor (2020)

Pergunta chave: Você se sentiu confortável como de uma maneira fácil e cô-

moda o site te ofereceu uma maneira de filtrar e personalizar sua busca pelo conteúdo.
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3.2.2.8    Relatório Tarefa 8 – Fazer um comentário de maneira anônima na 

publicação “Consequências do uso e abuso de substâncias”

Nesta tarefa, será indicado para o usuário encontrar o conteúdo sobre o 

uso e abuso de substâncias, localizado na parte do blog do website, e como trata-se, 

como sempre ressaltado ao longo do projeto, de um assunto delicado, o qual nem 

todas as pessoas não se sentem confortáveis de expor suas opiniões; ela tem a opção 

de ainda assim compartilhá-las de maneira anônima.

Ela tem diversos caminhos para chegar à publicação, mas será considerado 

uma tarefa bem sucedida caso consiga encontrar o botão para tornar seu comentário 

anônimo.

Figura 92 - Gráfico 22: Questionário do teste de usabilidade relativo à tarefa 8
Fonte: Autor (2020)

Pergunta chave: Você não teve dúvidas de como personalizar sua ação den-

tro do site, além de achar pertinente ele te oferecesse aquela função.

3.2.2.9    Relatório Tarefa 9 – Encontrar um meio de apoiar o projeto e comprar 

algum item

Nesta tarefa, é essencial que o usuário encontre a secção para apoiar o pro-

jeto, na qual conseguirá compartilhar os conteúdos e também comprar os merchandi-

sings, os quais tem o intuito de arrecadar fundos para ONGs e centros de reabilitação.

Se a pessoa recrutada conseguir comprar um boné, por exemplo, a tarefa 

será considerada como bem sucedida.

Figura 93 - Gráfico 23: Questionário do teste de usabilidade relativo à tarefa 9
Fonte: Autor (2020)

Pergunta chave: Os elementos do site estavam estrategicamente posicio-

nados para você não se sentir perdido(a) durante sua navegação, você concluiu com 

facilidade e o site respondia às suas ações.
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3.2.2.10    Relatório Tarefa 10 – Cadastrar-se como Artista e. depois, vincular a 

sua conta do facebook

Finalmente, a última tarefa a ser analisada, é focada nos artistas, onde estes 

deverão cadastrar-se e ‘‘linkar1’’ as suas contas do Soundcloud e Spotify, para assim 

terem a sua conta de artista verificada pelos desenvolvedores do projeto.

Se o artista conseguir se cadastrar, ou logar como artista, ele também con-

seguirá ‘‘linkar’’ outras contas de outras redes sociais, como Facebook, Twitter e/ou 

Instagram.

Figura 94 - Gráfico 24: Questionário do teste de usabilidade relativo à tarefa 10
Fonte: Autor (2020)

Pergunta chave: Você percebeu durante o uso do site que precisava alterar 

sua conta e para realizar isso, o site te encaminhou com facilidade através de seus 

elementos bem posicionados e pelas respostas de suas ações, além de não surgir 

qualquer dúvida que você de fato conseguiu realizar sua tarefa.

1  Colocar ou criar links que, por meio de hiperligações, conectam e redirecionam o usuário para outro 
lugar, através de um clique

3.3    Conclusão dos relatórios llllllllllllllllllllllllllll------llll

3.3.1    Conclusão da Transmissão

A transmissão, como planejado, foi feita no dia 16 de outubro de 2020 (do-

mingo), às 15 horas (horário oficial de Brasília). Seu tempo de duração foi de 60 minu-

tos, com um total final de 19 visualizações, ou espectadores. O formulário foi preenchi-

do por 14 participantes e apresentou os seguintes resultados:

Durante o desenvolvimento da transmissão, durante a criação das ações 

projetuais (Capítulo 2), uma fragilidade que foi apontada foi a de: os usuários não assi-

milarem a transmissão como parte fundamental do projeto e ferramenta para solucionar 

o problema. Portanto nela foram adicionadas uma introdução, um QR code durante, e 

uma entrevista de encerramento; todos elementos projetados para esclarecer sobre os 

ideais do trabalho, Direcionar os usuários para as redes sociais e para o Website, como 

também trazer uma discussão importante sobre o abuso das substâncias e os impac-

tos para os produtores e DJ’s.

Porém novas adversidades surgiram e só puderam ser identificadas neste 

teste de percepção. O que aconteceu foi que: apesar de uma maioria assistir do come-

ço ao fim a transmissão conseguindo “absorver” a livestream por completo, em alguns 

casos, os usuários só entraram após a introdução, e/ou saíram antes da entrevista. 

Refletindo assim no resultado dos questionários enviados com antecedência, onde 

uma parte dos participantes respondeu a questão, “O objetivo da Live foi claro?” com 

discordo (2) e razoavelmente (3); além de justificar a nota, “Era para assistir só a live 

mesmo?”; “Não consegui acompanhar a live desde o início, então acabei perdendo um 

pouco sobre a explicação do projeto”.  

Foram também recebidos feedbacks positivos, os quais, em relação aos usu-

ários que absorveram por completo os elementos introduzidos na transmissão, tiveram 

a iniciativa de compartilhar e fazer parte do projeto: “Curti muito a proposta, gostaría-

mos muito de participar e fazer um set para vocês” este foi um comentário mandado 

diretamente por um produtor musical, o qual já possuía um conhecimento sobre o 

projeto, e após o contato com a transmissão, teve interesse em se apresentar como 

artista e apoiar o projeto como tal.

 Assim como apareceram observações, quanto aos diferenciais visu-
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ais implementados: “Gostei dos diversos enquadramentos de câmera, mostrando em 

primeiro plano a mesa do DJ, e o QR Code foi de extrema importância pois me possi-

bilitou conhecer mais sobre o projeto“. Como também quanto a relevância do projeto: 

“Como uma pessoa que gosta de música eletrônica, posso dizer que sim senti interes-

se em saber mais sobre o projeto por ser um assunto que é do meu interesse e que 

deve ser melhor explicado para as pessoas.”

Figura 95 – Printscreen da transmissão feita na Twitch 
Fonte: Autor (2020)

Figura 96 – Printscreen da transmissão feita na Twitch 
Fonte: Autor (2020)

Figura 97 – Printscreen da transmissão feita na Twitch 
Fonte: Autor (2020)

Por fim, a transmissão apresentou uma fragilidade bastante delicada, um 

fator que não havia sido levado em conta foi responsável por fracassar parcialmente em 

um de seus objetivos principais. Parcialmente, pois pensando no conjunto das ações 

projetuais, em algum estágio da jornada do usuário ele irá esclarecer-se quanto aos 

princípios do projeto. Porém como ação de maneira individual apresentou-se frágil e 

com necessidade de adequações.

3.3.2    Conclusão do Website

Após os usuários recrutados realizarem todas as tarefas propostas no tópico 

3.2.2, é possível destacar que houve tarefas que foram completadas com sucesso pela 

maioria das pessoas selecionadas para fazer os testes, porém, foi possível perceber 

certos padrões na análise de suas dificuldades, as quais foram identificadas nos gráfi-

cos que refletem exatamente as opiniões que as pessoas tiveram na hora de testar esta 

ação projetual. 
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Para começar, todos os usuários recrutados foram capazes de realizar o ca-

dastro de maneira bem sucedida. Onde não houve nenhum tipo de empecilho nem erro 

aparente, considerando-se como bem-sucedida devido a seu desempenho geral. 

Como pode ser observado no seguinte exemplo, uma resposta de um dos 

participantes, relativo à Tarefa 1.

Figura 98 - Tabela 3 - Resposta do participante 8, relativo à tarefa 1
Fonte: Autor (2020)

Segundamente, foi possível perceber que alguns usuários tiveram uma certa 

dificuldade na interação com o chat da transmissão ao vivo, diretamente do website. 

Foi apontado que este estava “escondido” e não parecia ter um acesso fácil e intuitivo 

para o usuário. 

Como pode ser observado no seguinte exemplo, uma resposta de um dos 

participantes, relativo à Tarefa 2.

Figura 99 - Tabela 4 - Resposta do participante 1, relativo à tarefa 2
Fonte: Autor (2020)

Na hora de os usuários encontrarem as redes sociais dos artistas, houve um 

padrão nas respostas, onde a maioria conseguiu atingir o sucesso nesta atividade

Porém, ocorreram algumas divergências, alguns dos participantes apesar 

de concluírem a tarefa apontaram que: a localização das redes sociais destinadas ao 

artista, estavam posicionadas da mesma maneira que as do próprio projeto em outras 

páginas, ou seja, eles tinham a expectativa de encontrar as redes do projeto, criando 

uma certa incoerência. 

Como pode ser observado no seguinte exemplo, uma resposta de um dos 

participantes, relativo à Tarefa 3.
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Figura 100 - Tabela 5 - Resposta do participante 4, relativo à tarefa 3
Fonte: Autor (2020)

Na tarefa seguinte, todas as pessoas concluíram a atividade com sucesso, 

consequentemente, foi considerada como uma atividade bem sucedida. 

Como pode ser observado no seguinte exemplo, uma resposta de um dos 

participantes, relativo à Tarefa 4.

Figura 101 - Tabela 6 - Resposta do participante 3, relativo à tarefa 4
Fonte: Autor (2020)

Para todos os participantes, identificar o logotipo na parte superior do ca-

beçalho como um botão para voltar à Homepage foi intuitivo, além de não surgindo 

qualquer dúvida quanto sua realização, apenas um dos participantes que demandou 

um pouco mais de tempo para identificá-lo como um botão, mas conclui, por fim, com 

êxito a tarefa. Por tratar-se de um caso isolado, onde apenas um dos participantes 

apontou a dificuldade, e ainda assim conseguiu concluir a tarefa, não será necessário 

propor qualquer adequação. 

Como pode ser observado no seguinte exemplo, uma resposta de um dos 

participantes, relativo à Tarefa 5.
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Figura 102 - Tabela 7 - Resposta do participante 4, relativo à tarefa 5
Fonte: Autor (2020)

Na tarefa na qual a intenção era de encontrar: quem é o artista que está apre-

sentando-se na transmissão, o caminho proposto, o qual se dá através de um botão no 

chat da transmissão, que direciona para a página das informações da transmissão, foi 

reportado pelos participantes como “difícil de achar” e que talvez esperariam encontrar 

essa possibilidade em algum lugar da tela de transmissão. 

Como pode ser observado no seguinte exemplo, uma resposta de um dos 

participantes, relativo à Tarefa 6.

Figura 103 - Tabela 8 - Resposta do participante 6, relativo à tarefa 6
Fonte: Autor (2020)

A seguir, na hora de escolher e filtrar os assuntos e informações da seção do 

“Blog”, percebeu-se que, uma boa parte dos usuários sentiram-se perdidos em relação 

à aplicação da customização do site. 

Como pode ser observado no seguinte exemplo, uma resposta de um dos 

participantes, relativo à Tarefa 7.
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Figura 104 - Tabela 9 - Resposta do participante 4, relativo à tarefa 7
Fonte: Autor (2020)

Figura 105 - Tabela 10 - Resposta do participante 1, relativo à tarefa 7 
Fonte: Autor (2020)

Com o intuito de manter a identidade do usuário em incógnito, foi indicado 

para que o mesmo fizesse um comentário anônimo num certo artigo do blog, porém, 

a maioria das pessoas recrutadas demonstraram que a resolução gráfica desta tarefa 

estava confusa e pouco intuitiva, sendo assim considerada pouco exitosa aos olhos 

dos analisadores. 

Como pode ser observado no seguinte exemplo, uma resposta de um dos 

participantes, relativo à Tarefa 8. 

Figura 106 - Tabela 11 - Resposta do participante 10 relativo à tarefa 8 
Fonte: Autor (2020)

Para a busca de apoiar o projeto, os usuários apontaram uma dificuldade 

de encontrar a sessão do site destinada ao apoio do projeto, onde estão a venda os 

produtos confeccionados com a identidade do projeto. 

Como a venda dos produtos não é o foco do trabalho, bem como os lucros 

seriam destinados para fins beneficentes, realmente não estavam em evidência para 

que fossem alcançados, o que se apresentou como uma dificuldade para o raciocínio 

dos usuários em sua busca. 

Como pode ser observado no seguinte exemplo, uma resposta de um dos 

participantes, relativo à Tarefa 9.
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Figura 107 - Tabela 12 - Resposta do participante 10 relativo à tarefa 9
Fonte: Autor (2020)

Por fim, os participantes tiveram pouca dificuldade em realizar a última tarefa, 

no processo de alteração de sua conta padrão de usuário para uma conta específica 

de artista, destinada para os produtores musicais e DJ’s participantes do projeto. O 

único detalhe que trouxe de fato alguma dificuldade foi de adicionar a rede social “fa-

cebook”, faltando, segundo eles contraste dos ícones das redes que ainda não foram 

cadastradas, para aqueles que já foram.

Como pode ser observado no seguinte exemplo, uma resposta de um dos 

participantes, relativo à Tarefa 10. 

Figura 108 - Tabela 13 - Resposta do participante 1 relativo à tarefa 10
Fonte: Autor (2020)

3.4    Proposta de adequação da Transmissão

Tendo em vista a análise feita após a transmissão, pode-se observar, como 

foi mencionado no capítulo 3.3.1, alguns usuários não participaram de começa a fim do 

teste, e isso gerou uma lacuna no entendimento e na compreensão do projeto. Com o 

intuito de corrigir e adequar a ação projetual, para que a mesma cumpra a sua função 

da maneira mais eficaz, será necessário alterar os seguintes aspectos:

Primeiro, como existe a possibilidade de que as pessoas não estejam online o 

tempo inteiro de duração da transmissão, é primordial mostrar a introdução não apenas 

no começo, mas também no meio, para assim contextualizar o usuário que entrou 

atrasado e assim ele possa captar os princípios do projeto.

A seguir, será necessário também, anexar uma breve descrição e um pouco 

da história do Soberoom no QR Code que aparece na tela durante a transmissão, pois 

desta forma, a pessoa interessada pode ler o código e saber mais sobre o projeto em 

qualquer instância da livestream. Além disso, colocando estas informações no código, 

os ideais e princípios do projeto tornam-se mais acessíveis.
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Finalmente, será essencial adicionar diversos “avisos e lembretes de que 

no final do set gravado pelo artista, terá uma entrevista com o mesmo, para que este 

apresente a sua opinião sobre o assunto tratado e os usuários fiquem conectados na 

transmissão até o final.

Figura 109 - Proposta de adequação da transmissão
Fonte: Autor (2020)

3.5    Proposta de adequação do Website

3.5.1    Adequação baseada nas Tarefas 2 e 6

Tratando-se das dificuldades apontadas pelos usuários nas tarefas 2 e 6, as 

quais consistiam em encontrar o “chat” e fazer um comentário na transmissão interna 

do Website (Tarefa 2); e encontrar quem é o artista que está se apresentando (Tarefa 6). 

Para adequar a realização destas ações, a partir do feedback dos usuários, 

tornou-se necessário resolver o problema apontado nas duas tarefas, onde a visibili-

dade dos botões “chat” e “line-up” não estava clara o suficiente, como pode-se ver na 

reapresentação das telas abaixo (figura 110 e figura 111).

Portanto foram realocados na “tela cheia” da transmissão, onde agora ambos 

estão posicionados no canto inferior direito, dentro de caixas individuais, com seus 

caracteres em um tamanho maior, assim evidenciando e destacando-os do restante 

dos elementos. Para uma manter a consistência visual, o botão de sair “X”, também foi 

adequado, assim todos os botões desta tela apresentam um destaque diferenciado, 

evitando qualquer confusão visual, como pode-se ver na figura 112.   

Figura 110 - Tela da transmissão interna do Website, antes da adequação.
Fonte: Autor (2020)
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Figura 111 - Tela da transmissão interna do Website, antes da adequação.
Fonte: Autor (2020)

Figura 112 - Tela da transmissão interna do Website, após a adequação.
Fonte: Autor (2020)

3.5.2    Adequação baseada na Tarefa 3

Para a adequação da Tarefa 3, como as redes sociais do artista estavam po-

sicionadas no local onde os usuários haviam aprendido, ao longo do teste, que geral-

mente era dedicado às redes do próprio site, a solução proposta foi de seu reposicio-

namento, agora próximo ao título da página (do nome do artista). Como representado a 

seguir nas figuras 113 e 114.

Figura 113 - Página do artista CRUXZ, antes da adequação.
Fonte: Autor (2020)
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Figura 114 - Página do artista CRUXZ, após a adequação.
Fonte: Autor (2020)

3.5.3    Adequação baseada na Tarefa 7

A seguinte tarefa a ser adequada, foi a que apresentou a menor média, em 

relação às notas dadas pelos participantes, ou seja, com menor índice de usabilidade. 

Como a maioria reportou não entender o “filtro” de pesquisa, pois era muito semelhante 

ao menu do cabeçalho, e pouco chamava atenção ou contrastava na página do Websi-

te, como indica a figura 115 abaixo.

Então ela foi reelaborada com cuidado, seguindo a identidade do projeto, o 

alinhamento com os grids e com a proposta visual, e de posicionamento do restante 

dos elementos.

Foi adicionado um texto simples que introduz o pretexto da seção “blog” e os 

tipos de conteúdos que podem estar presentes nela. As opções de filtro agora estão 

em caixas individuais, evidenciando ainda mais que são botões clicáveis. Nas subse-

ções direcionadas pelos filtros, também apresentam textos introdutórios, e botões de 

voltar para o feed. Como mostra as figuras 116, 117, 118 e 119.

Figura 115 - Página do Blog, antes da adequação.
Fonte: Autor (2020)

Figura 116 - Página do Blog, após a adequação.
Fonte: Autor (2020)
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Figura 117 - Seção “Novos Lançamentos”, após a adequação.
Fonte: Autor (2020)

Figura 118 - Seção “Informações”, após a adequação.
Fonte: Autor (2020)

Figura 119 - Seção “Backstage”, após a adequação
Fonte: Autor (2020)

3.5.4    Adequação baseada na Tarefa 8

Com a segunda menor média, a Tarefa 8 também necessitou de um suporte 

mais direcionado para o aprendizado do usuário, nela faltaram indicações de como per-

sonalizar a ação de comentar em uma publicação, como indicado na figura 120.

Como solução proposta, foi posicionado o botão fixo na tela, abaixo do perfil, 

além de uma cor própria, diferente do cinza anterior que aparentava estar “desligado”. 

Por fim foi introduzido um ícone de informação “i”, aparente nas figuras 121 e 122; se 

clicado, apresentará um box informativo, explicando o propósito do “modo anônimo”, 

indicado na figura 122.

Foi apontado, também, verbalmente pelos participantes a falta de um campo 

destinado a responder os comentários das publicações. Fazendo-se também necessá-

rio a criação de um sistema de notificações (Figura 123 e 124).
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Figura 120 - Comentários de uma publicação, antes da adequação
Fonte: Autor (2020)

Figura 121 – Modo anônimo e ícone de notificação, após a adequação
Fonte: Autoral (2020) 

Figura 122 – Box informacional sobre modo anônimo, após a adequação
Fonte: Autor (2020)

Figura 123 – Janela de notificações aberta, após a adequação
Fonte: Autor (2020)
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Figura 124 – Comentários após a adequação
Fonte: Autor (2020)

3.5.5    Adequação baseada na Tarefa 9

Quanto a Tarefa 9, o problema encontrado foi o posicionamento pouco estra-

tégico dos botões que desfavoreceram a navegação, e consequentemente, os usuários 

sentiram dificuldade em encontrar a página de apoio do projeto.

Para solucionar esse problema, foi introduzido um botão logo abaixo dos 

valores do projeto, na Homepage, a qual é a primeira página a ser acessada, e o apoio 

ao projeto está diretamente relacionado aos valores e intenções do mesmo.

O texto nesta página também foi ampliado, devido apresentar uma leve difi-

culdade de leitura para alguns participantes, além de chamar mais atenção e direcionar 

os usuários para o apoio do projeto logo abaixo. A figura 125 apresenta a tela antes da 

adequação, e a seguinte, figura 126, após.

Figura 125 - Homepage antes da adequação
Fonte: Autor (2020) 
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Figura 126 - Homepage após a adequação
Fonte: Autor (2020)

3.5.6    Adequação baseada na Tarefa 10

Por fim, quanto à adequação relacionada a última tarefa; nela foi relatado uma 

certa confusão quanto às redes sociais já adicionadas e com as que faltam ser adicio-

nadas, como indicado na figura 127.

Esse problema foi solucionado com apenas a mudança de cor, os ícones pre-

enchidos com o tom de laranja da identidade do trabalho, agora destacam-se melhor, 

em contraste com o cinza dos elementos ainda não adicionados, e com o fundo preto. 

Como indicado na figura 128.

Figura 127 - Perfil do usuário, antes da adequação.
Fonte: Autor (2020)

Figura 128 - Perfil do usuário, após a adequação.
Fonte: Autor (2020)
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Finais
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A realização de um projeto dessa relevância, possibilitou e facilitou a percep-

ção, de maneira nítida, a pluralidade do papel do design na sociedade, seu alcance, 

efetividade e sua capacidade de inovar em diferentes situações. Neste caso específico 

na cena eletrônica underground, pode-se observar como o design tem potencial de 

influenciar e modificar o pensamento, as opiniões e até numa cultura de seu público, 

fazendo parte do contexto e não apenas sugestionando externamente a resolução de 

um problema.

 Como o projeto tem intenções de materializar-se em ações práticas 

e de fato criar um relacionamento e contato com seu público para assim solucionar 

o problema em questão, foi através da comunicação e de sua interatividade que o 

posicionou de maneira estratégica no contexto da cena, tornando-se relevante para a 

opinião das pessoas e gerando desta forma o devido engajamento. Vale ressaltar que 

apesar dele não chegar a sua fase final e concretizar-se de fato no ambiente da música 

eletrônica e atrair novas pessoas, essas conclusões podem sim ser apontadas, devido 

ao sentimento exposto pelos participantes dos testes e protótipos, além de que todos 

aqueles que, tiveram algum contato com o projeto, seja através de conversas informais 

ou nas pesquisas de campo, contribuíram ativamente para seu desenvolvimento, com-

preendendo sua importância.

 Devido ao problema notado neste trabalho ser tão delicado por corres-

ponder a situações da Legislação Nacional Brasileira, ou seja, uma questão de ilegali-

dade quanto ao porte de drogas, além do peso extremamente negativo que despenca 

sobre seus usuários, devido aos sérios problemas à saúde, tanto físicos como psicoló-

gicos, causados pelo uso destas substâncias.

 Sendo assim, este tema é considerado um tabu pois a aproximação 

do público com o projeto foi feita de maneira cautelosa, com o objetivo de não expor 

nenhum participante às possíveis consequências legais e familiares. A solução que mais 

se adequou à proposta do projeto foi a resolução de seu outro objetivo. A valorização 

da música como forma de arte, durante a pesquisa deste trabalho, apresentou o abuso 

das substâncias como uma adversidade. 

Portanto o planejamento da comunicação das ações projetuais tiveram a 

intenção de guiar seu público, oferecendo conteúdos relacionados aos produtos musi-

cais (que são atrativos eficientes), no caso a transmissão de um set, e apenas depois 

da imersão no projeto que, tenuamente foi se apresentando sua proposta e gradativa-

mente incentivou a discussão do assunto em questão entre seu público. Assim solu-

cionando ambos dos objetivos principais do projeto, através de sua relação de causa 

e efeito através de uma maneira que ele ao introduzir-se no público contextualiza sua 

missão e incorpora na comunidade da música eletrônica a preocupação com o proble-

ma do abuso das substâncias ilícitas.

Os autores deste trabalho acreditam no grande potencial do projeto. Apesar 

do resultados obtidos serem bastante positivos, o projeto foi pausado neste momento, 

devido a diversos obstáculos: sendo o primeiro o estado global de pandemia (devido 

ao COVID-19), que impossibilitou a realização, que antes foi uma ação projetual, de um 

evento físico, que adaptou-se para uma transmissão ao vivo, mas que oferece diferen-

tes resultados e as vezes um alcance maior, que não são negativos, todavia em um 

evento existem outras preocupações, e resultados que poderiam ser explorados. Em 

segundo lugar ao tempo de produção do projeto, o qual foi finalizado após a prototipa-

ção, e que para sua aplicação no mundo real, precisaria de mais atenção, que poderia 

seguir adiante em novas ações projetuais e consolidando ainda mais o projeto. E em 

terceiro lugar, a questão financeira, a qual viabilizaria a concretização das ações no 

mundo real, e ainda, somado a falta de tempo e a pandemia, o Projeto SOBEROOM 

poderia ser patrocinado por marcas e artistas interessados e até possivelmente apoiar 

e incluir-se em grandes eventos e festivais.
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