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Resumo

barreto, Gabriela mafra. Processos de design Contemporâneo: o lúdico como mediação 
e inter-relação entre a linguagem, a cultura e o contexto. apontamentos lúdicos para 
o design do mobiliário infantil interativo. tese (doutorado). Faculdade de arquitetura e 
urbanismo, universidade de são Paulo, 2020.

neste trabalho, investiga-se o elemento lúdico como mediador entre a linguagem, a cultura 
e o contexto. a escolha do tema e indagações desta pesquisa surgiram de referências atuais, 
em pauta na sociedade, em buscar por situações nas quais o caráter lúdico fosse agregador, 
mediador e interlocutor de questões e demandas relativas à sociedade contemporânea. Para 
tal, os processos criativos de design foram escolhidos como o caminho, o meio de observação, 
para examinar se, de fato, eles teriam o potencial de agregar as pessoas em prol de um ou vários 
objetivos na relação com os lugares e objetos simbólicos da vida. esta possibilidade colocar-
se-ia como transformadora no universo da arte, da arquitetura e do design contemporâneo. 
o principal objetivo desta pesquisa é investigar processos criativos que abranjam universos 
culturais lúdicos em diferentes áreas de estudos. busca-se investigar como a concepção formal 
e visual transmitem diferentes conceitos, práticas experimentais e as diversas linguagens 
lúdicas, em cada processo criativo. ao encontrar no elemento lúdico o caminho de confluência 
dos processos de criação, é possível perguntar se o lúdico como linguagem de design é o rito 
de passagem e comunicação para os processos criativos contemporâneos? o corpus principal 
desta pesquisa é o processo criativo do projeto mobi – mobiliário infantil interativo, ao 
buscar no design dos móveis a sua identidade visual lúdica. como apoio e parte dos processos 
metodológicos, investiga-se a linguagem lúdica nas áreas da arquitetura, através do projeto das 
escolas municipais de ensino infantil de belo Horizonte – emeis –, da arte, com os bonecos 
do Giramundo, e da moda, com os desenhos de ronaldo Fraga. reconhece-se o design lúdico 
nessas diferentes áreas e acredita-se na transversalidade de linguagens visuais, no diálogo e 
interfaces, pressupostos na busca por um processo criativo contemporâneo.

Palavras Chave: Processo criativo de design contemporâneo, design lúdico, linguagem 
visual lúdica, design lúdico contemporâneo, mobiliário infantil interativo.

Tese de Doutorado em Design
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Abstract

BARRETO, Gabriela Mafra. Contemporary Design Process: The Playful as mediation and 
interrelation between language, culture and contexto. Playful notes for the design of 
interactive children´s furniture. Thesis (Doctorate). Faculty of Architecture and Urbanism, 
University of São Paulo, 2020.

In this work, the ludic element is investigated as a mediator between language, culture and context. The 
choice of the theme and questions of this research arose from current references, on the agenda in society, 
in looking for situations in which the ludic character was an aggregator, mediator and interlocutor of 
issues and demands related to contemporary society. To this end, creative design processes were chosen 
as the way, the means of observation, to examine whether, in fact, they would have the potential to bring 
people together for the sake of one or more objectives in relation to the symbolic places and objects of life. 
This possibility would be seen as transforming the universe of art, architecture and contemporary design. 
The main objective of this research is to investigate creative processes that encompass ludic cultural 
universes in different areas of study. It seeks to investigate how the formal and visual conception convey 
different concepts, experimental practices and the diverse ludic languages, in each creative process. When 
finding in the ludic element the path of confluence of the creative processes, it is possible to ask whether 
the Ludic as a Design Language is the rite of passage and communication for contemporary creative 
processes? The main corpus of this research is the creative process of the project Mobi - Mobiliário 
Infantil Interativo, seeking in the design of furniture its ludic visual identity. As support and part of 
the methodological processes, the ludic language in the areas of architecture is investigated, through 
the project of the Municipal Schools of Early Childhood Education of Belo Horizonte - EMEIs -, of the 
art, with the Giramundo dolls, and of the fashion, with the Ronaldo Fraga drawings. Playful design is 
recognized in these different areas and we believe in the transversality of visual languages, dialogue and 
interfaces, presuppositions in the search for a contemporary creative process.

Keywords: Creative process of contemporary design, ludic design, ludic visual language, contemporary 
ludic design, interactive children’s furniture.
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1. Introdução

a investigação do lúdico nasceu de uma atividade acadêmica que teve como 
temática o mobiliário infantil interativo. na disciplina “desenho do objeto”1 
diversas experiências criativas foram desenvolvidas, até que a percepção 
da linguagem lúdica favoreceu a descoberta da necessidade de promover a 
brincadeira e a interatividade nos móveis.

a escolha do tema e indagações desta pesquisa surgiram, assim, de uma 
questão cotidiana e da percepção sobre o lúdico nos espaços da cidade e nos 
ambientes da criança. estimularam a busca por situações nas quais o caráter 
lúdico fosse agregador, mediador e interlocutor das questões e demandas 
relativas à sociedade contemporânea. isso nos conduziu a relacionar os 
processos criativos com o universo da arte, da arquitetura e do design.

neste sentido o lúdico como elemento criativo se torna, portanto, uma refe-
rência essencial nas suas diversas formas de ação e comunicação da sociedade 
contemporânea. Para tal, os processos criativos de design foram escolhidos 
como o caminho, o meio de observação, para examinar se, de fato, eles teriam 
o potencial de agregar as pessoas em prol de um ou vários objetivos na relação 
com os lugares e objetos simbólicos da vida. esta possibilidade colocar-se-ia 
como transformadora no universo da arte, da arquitetura e do design.

1 disciplina ministrada no curso de arquitetura e urbanismo da universidade nove de Julho – uninove, de são Paulo, 

durantes os anos 2004/2008, voltada para o design de moveis infantis.
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o interesse desta pesquisa se efetiva e amplia com o Projeto de extensão mobi 
– mobiliário infantil interativo, iniciado em 2005, com a disciplina “desenho 
do objeto”,ofertada na graduação do curso de arquitetura e urbanismo na 
uninove/sP, e transformado em projeto de extensão e pesquisa no centro 
universitário metodista izabela Hendrix/bH, entre os anos de 2014-2019.

dos questionamentos sobre o processo de criação e a linguagem lúdica como 
elementos propulsores do design dos mobiliários infantis interativos, três 
objetos de estudos foram definidos para desenvolver esta pesquisa junto ao 
Projeto mobi: a) arquitetura escolar no contexto pedagógico das unidades de 
ensino infantil, denominadas escolas municipais de ensino infantil – emeis 
de belo Horizonte; b) os bonecos do Grupo de teatro Giramundo, com seu 
repertório riquíssimo, de grandeza única, representando a cultura brasileira 
aliada a arte dos marionetes; c) a moda do estilista ronaldo Fraga, trazendo 
na linguagem lúdica dos seus croquis o caráter magnético e divertido dos 
temas e coleções.

todos esses objetos de estudos têm no processo criativo o lúdico, representado 
nas linguagens de design, a base fundamental para o repertório cultural, 
visual e gráfico, deste estudo.

a partir desta estrutura interdisciplinar e deste enredo de caracteres foi 
possível gerar conexões visuais e gráficas para balizar resultantes que poderão 
servir de parâmetros para os novos protótipos de móveis infantis interativos.

1.1.3. Objetivos gerais e específicos

1.1.3.1. Objetivo geral
investigar e compreender como é desenvolvido o processo criativo em cada 
contexto escolhido, mapear os elementos lúdicos na composição da linguagem 
dos produtos de design, e refletir como são percebidos e compreendidos por 
seu público destinatário.

1.1.3.2. Objetivos específicos
a) investigar, no âmbito do design, o elemento lúdico como linguagem criativa 

a cultura fundamental e transformadora é fenômeno na comunicação. dispõe 
de redes de ressignificação dos pensamentos e questionamentos sociais. nos 
ambientes urbanos das cidades, a cultura contribui, na sua materialidade, 
em forma de arte, teatro, cenário, arquitetura, moda e design. no contexto 
contemporâneo, em que passado e futuro estão em constante discussão, 
como aponta costa (2010, p.29) para a relação [...] “entre o pós-moderno e 
o contemporâneo se trate de uma sequência de eventos conectados, mais do 
que uma segmentação conceitual” [...], num movimento de continuidade e 
desdobramento, as novas formas de representar e interpretar a vida surgem 
em reação, impactando os diferentes segmentos da nossa formação social.

ao valorizar os meios e modos de criação, o entendimento dos conceitos 
de cada tema de estudo, a interpretação dos códigos e signos formadores 
dos processos criativos, buscar-se-á identificar o contemporâneo em cada 
processo de projeto no qual o lúdico foi conceito.

nossa intenção é, então, encontrar novos subsídios que possam iluminar, 
refletir e ampliar a percepção do lúdico no design contemporâneo como fenô-
meno de comunicação e mediador entre a linguagem, a cultura e o contexto.

1.1. Parâmetros gerais da pesquisa

1.1.1. Objeto de estudo
Processos criativos contemporâneos compreendendo o lúdico como elemento 
de cultura e linguagem de design.

1.1.2. Problema fundamental 
a principal questão desta pesquisa é investigar processos criativos que abranjam 
universos culturais lúdicos em diferentes áreas de estudos. busca-se investigar 
como a concepção formal e visual transmitem diferentes conceitos, práticas 
experimentais e as diversas linguagens lúdicas, em cada processo criativo.

ao encontrar no elemento lúdico o caminho de confluência dos processos de 
criação, é possível perguntar se o lúdico como linguagem de design é o rito 
de passagem e comunicação para os processos criativos contemporâneos?
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infantil. Para tal, é sempre considerado o fato do lugar ser carente de mobiliá-
rios lúdicos e de soluções adequadas para as crianças brincarem e aprenderem.

durante os anos de ensino, extensão e pesquisa, inicialmente na disciplina de 
“desenho do objeto”, na uninove, e depois no centro universitário metodista 
izabela Hendrix, o ponto focal para a criação do conceito dos móveis foi 
pesquisar e analisar a relação da criança com o ato de brincar e apreender no 
ambiente escolar, assim como o caráter e a influência de pertencimento ao 
lugar. o autor Gilles brougère (2010) aborda a importância de um brinquedo 
indutor em seu livro Brinquedo e Cultura, dizendo: (2010, p. 14)

de fato, o que é uma brincadeira senão a associação entre uma ação 

e uma ficção, ou seja, o sentido dado à ação lúdica? a brincadeira 

não pode estar limitada ao agir: o que a criança faz tem sentido, é 

lógica do fazer de conta e de tudo o que Piaget chama de brincadeira 

simbólica (ou semiótica).

o objeto tem o papel de despertar imagens que permitirão dar 

sentido a essas ações. o brinquedo é, assim, um fornecedor de 

representações manipuláveis, de imagens com volume: está aí, sem 

dúvida, a grande originalidade e especificidade do brinquedo que é 

trazer a terceira dimensão para o mundo da representação.

com o desenvolvimento da disciplina e do projeto de extensão surgiram 
novas questões pertinentes ao processo criativo, que, por sua vez, geraram 
indagações e importantes temas de reflexão. os diferentes componentes, 
sejam eles os espaços pesquisados, os objetos produzidos, as crianças, os 
educadores ou os nossos alunos, contribuíram para diversas experimentações 
ao longo desses anos de observação e pesquisa. neste processo, alguns fatores 
foram levantados, do ponto de vista do design:

a) examinar como o mobiliário infantil pode dar suporte às brincadeiras e ao 
ensino infantil;

b) investigar o elo e as inter-relações do lúdico com as atividades desenvolvidas 
pelas crianças;

contemporânea, ao identificar as diferentes formas de comunicação e 
representação, nos móveis infantis interativos do Projeto de extensão 
mobi, na arquitetura das emeis de belo Horizonte, nos bonecos do 
Giramundo e na moda do ronaldo Fraga;

b) verificar e interpretar as conexões entre os processos criativos periféricos, 
e destes, com o Projeto de extensão mobi, ao observar os signos, os 
símbolos, as linguagens visuais, a cultura lúdica, o caráter educativo, o 
lúdico e o design;

c) indicar as mediações e inter-relações do lúdico com os processos criativos e 
suas aplicações no design de um protótipo síntese para o mobiliário infantil 
interativo do mobi.

1.2. Hipóteses

1.2.3.1. Hipótese geral
Presume-se que o lúdico como linguagem pode ser identificado e fundamentado 
a partir dos processos criativos que apontam novos caminhos para o design 
na contemporaneidade.

1.2.3.2. Hipóteses secundárias
a) Pressupõe-se que o lúdico como linguagem corresponde a um elemento de 

design que estabelece o vínculo entre o indivíduo e o objeto, criando, desta 
forma, uma comunicação imediata e afetiva.

b) Pressupõe-se que, a partir das semelhanças e diferenças identificadas nos 
processos criativos dos quatro objetos sugeridos no campos de pesquisa 
poder-se-á apontar a opção do lúdico como linguagem de comunicação 
e mediação que aproxima crianças, jovens e adultos de seus espaços e 
ambientes socioculturais.

c) conjectura-se que a linguagem lúdica estabelece novas formas de 
comunicação, de percepção visual e apropriação do espaço.

1.3. Justificativa da pesquisa 

o Projeto de extensão mobi tem como proposta criar móveis infantis intera-
tivos, baseados em uma demanda efetiva para espaços educativos e de ensino 
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foram implantadas no território de belo Horizonte.

o Projeto Político Pedagógico das emeis começou a ser pensado e planejado 
a partir do ano de 2002, quando a Prefeitura municipal de belo Horizonte, 
através da secretaria de educação, assumiu e ampliou as vagas para a educação 
básica. nessa modificação, foram incorporadas as crianças de 0 a 3 anos que 
ainda estavam sob os cuidados da rede comunitária associação municipal de 
assistência social – amas.

toda essa mudança aconteceu em dois anos, e para esta ampliação foi 
necessário montar uma comissão multidisciplinar formada por representantes 
de várias secretarias municipais, divididos em dois grupos, sendo um técnico 
e outro gerencial, e permitir a criação de 20 mil novas vagas até o fim de 2003.

o trabalho da equipe foi estabelecido em duas frentes, uma, coordenada pelo 
arquiteto marcelo otávio de amorim, responsável pelo levantamento, projeto 
arquitetônico e construção do espaço físico das novas unidades, e outra, coor-
denado pela pedagoga Flávia Julião, no planejamento do novo modelo para o 
funcionamento da escola e na proposta pedagógica. as diretrizes gerais de pro-
jeto determinadas para esta mudança de acordo com amorim (2010) foram:

a) respeito ao aprendiz, ao construir na sua escala e para as suas necessidades;
b) envolvimento das famílias: ter espaços para os encontros e reuniões;
c) condições materiais adequadas: espaços ventilados, claros e confortáveis;
d) espaço para gerar independência, autonomia e emancipação;
e) Garantir a mesma identidade e linguagem em todas as escolas distribuídas 

nas diferentes regiões da cidade.

ao entender que o programa de necessidades em conexão com o projeto 
pedagógico criaria novas demandas e possíveis transformações nos ambientes 
infantis, uma pergunta surgiu: seria possível investigar como o elemento 
lúdico foi usado na composição do conceito, linguagem e comunicação visual? 
qual o significado sociocultural que as emeis têm na vida das crianças a 
partir dessa linguagem visual?

c) avaliar o processo criativo do mobi, as metodologias e a sua mediação em 
relação à linguagem lúdica no design dos móveis.

da reflexão sobre o processo criativo, decorreu a percepção da linguagem 
lúdica como elemento científico, quando o pensamento de criação se expressa 
em croqui e no desenho formal, seguindo até a sua materialidade gráfica, 
com o design e os móveis na escala 1/1. o conceito, expresso no desenho, 
é inicialmente sentido e depois percebido durante seu desenvolvimento, 
sendo constantemente aprimorado com as maquetes volumétricas. mas é 
nessa etapa inicial, mesmo ainda de forma primária, que a linguagem lúdica 
se manifesta no design das peças em produção, e na nossa busca em criar e 
desenvolver móveis-brinquedos que conseguissem transformar a relação da 
criança com o mobiliário e o espaço escolar.

o apoio no elemento lúdico e na linguagem de design do Projeto mobi, 
estabeleceram-se novas conexões com outros processos criativos, 
complementou e ampliou o olhar para a questão principal deste estudo. 
nesse sentido, pesquisar o processo de criação das umeis em belo 
Horizonte, dos bonecos do Giramundo e da moda do ronaldo Fraga, trouxe a 
interdisciplinaridade dos conteúdos; a diversidade criativa, e repertórios ricos 
de signos, símbolos, linguagens e design, compondo uma cena singular para 
o encontro entre os lúdicos.

1.4. Sobre os demais objetos da pesquisa 

em 2018, as unidades municipais de ensino infantil – umeis passam a ser 
denominadas pela nomenclatura de escolas municipais de ensino infantil – 
emeis. a prefeitura de belo Horizonte sancionou a lei 11.132, em 18 de 
setembro de 2018, na qual se alterou o status de unidade para o de escola, 
garantindo a elas a autonomia administrativa, financeira e pedagógica. esta 
mudança revelou o problema da falta de vagas nas faixas etárias de 0 a 2 anos 
e os desafios para acolher o público escolar que mais cresce na capital mineira.

durante a pesquisa dos projeto(s) arquitetônico(s) das emeis foi primordial 
entender o contexto histórico e social em que elas surgiram e de que maneira 
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conceitos para os desenhos de cada coleção. assim como o Giramundo, a 
arte do estilista tem na cultura brasileira uma de suas bases, com um vasto 
repertório artístico, criado por diferentes ângulos, temas e motivações 
pessoais relevantes de cada momento. ora o “turista aprendiz” é quem viaja 
para descobrir lugares, cidades e outras culturas que emergem para as coleções 
de verão ou inverno, ora o estilista é movido por temas brasileiros sobre a 
cultura, a música, o teatro, personalidades marcantes ou de lugares e regiões 
tradicionais do país. e, às vezes, é enredado por fortes temas políticos e sociais.

no ritmo da moda, o traço do estilista é livre e embala de forma diferente 
cada tema escolhido para a coleção que se inicia. a variação dos desenhos e 
grafias reflete na linguagem lúdica, que naquele momento é estabelecida e 
nos transmite com maestria movimento, força, delicadeza, e traços da sua 
história e personalidade criativa. quem vê seus desenhos, reconhece quase 
que instantaneamente a sua autoria. com uma identidade visual lúdica e 
extremamente marcante, o estilista ronaldo Fraga é uma referência na área 
da moda, apontando a linguagem lúdica como elemento de conexão com 
as pessoas, em suas diferentes formas representativas – no desenho, no 
grafismo, na sobreposição e colagem, na modelagem, no figurino e no cenário.

as coleções foram escolhidas a partir de uma sequência cronológica, da 
proximidade com os temas: arte e cultura, e com os outros objetos pesquisados, 
principalmente, com o grupo Giramundo. Portanto, foram estudadas: a 
primeira coleção de 1996, “eu amo coração de Galinha”, apresentada no 
antigo Phytoervas Fashion, que em 2001 se transformou em são Paulo Fashion 
Week. Para o verão de 2003/4, foi abordada a arte do vale do Jequitinhonha 
em “costela de adão”. Para o inverno de 2005, “todo mundo e ninguém”, 
sobre carlos drummond de andrade. Para o verão de 2008/9, a inspiração foi 
o rio são Francisco, em “o rio são”, e a obra de Álvaro apocalipse, em “tudo 
é risco de Giz” foi o tema do inverno de 2009. Por último, “athos do início 
ao fim”, sobre athos bulcão, para o inverno de 2011, em que a detalhada 
pesquisa gráfica compôs com as formas da arquitetura moderna brasileira.

em cada coleção há uma referência à cultura e à arte brasileira, relevantes 
para a composição da identidade cultural deste trabalho. a compreensão 

Para este fim, foi importante compreender o processo criativo do arquiteto 
e sua equipe, identificar pontos de suporte e mediação com o processo do 
Projeto mobi, e verificar as possíveis conexões entre as linguagens lúdicas, 
das escolas, com as outras artes: a moda e o teatro de bonecos.

o Grupo Giramundo foi escolhido com a finalidade de ampliar a pesquisa 
sobre o significado da linguagem e do elemento lúdico, a partir do tema das 
peças e do design dos bonecos. Para isso, foi necessário pesquisar e entender 
de que forma os elementos cênicos foram e são concebidos e de que forma 
acontece o processo de design e de construção dos bonecos, além de como a 
linguagem lúdica interfere na mediação dos bonecos com o público.

em função destas questões, optou-se por examinar e estudar o design e as 
principais condicionantes das peças Cobra Norato, Giz, e Pedro e o Lobo, que 
compõem a primeira fase do Grupo Giramundo, com a presença do artista 
Álvaro apocalipse na direção do grupo. em seguida, Pinóquio representa a fase 
de transição, com o desafio de criar e estrear sem o seu fundador. Alice no País das 
Maravilhas e Torres Andante representam a fase da consolidação do Giramundo, 
com novas formas de atuação, seja no palco, seja na cidade, e, por último, com 
O Pirotécnico Zacarias, o momento mais recente e contemporâneo do Grupo.

a história do Giramundo nos conduz para a construção desses elementos 
lúdicos de composição visual. são símbolos lúdicos que o público reconhece 
e rememora em cada fase e espetáculo do grupo. esses símbolos e signos 
que caracterizam e criam a identidade peculiar dos bonecos e as narrativas 
das peças serão os elementos de conexão, com os outros objetos desta 
pesquisa. com a finalidade de projetar este encontro dos processos lúdicos, 
compreender-se-á o processo criativo do Giramundo, identificando os pontos 
de suporte e mediação com o processo do Projeto mobi, bem como com os 
outros objetos de estudo, e, desta forma, possibilitar a indicação ou não, de 
pontos comuns sobre o processo criativo contemporâneo.

a moda do estilista ronaldo Fraga foi destacada por ser um mundo destinado 
ao processo criativo. o trabalho do estilista é uma constante imersão em 
temas significativos e simbólicos, no qual uma variedade criativa emana dos 
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Figura 3 
esboço das 
conexões dos 
processos criativos

1.5. Estrutura da Tese

no primeiro capítulo da tese, a introdução do trabalho, são apresentados o 
tema, os objetos de estudo e os parâmetros gerais da pesquisa. a tese está 
estruturada em seis capítulos, além de referências bibliográficas, anexos e uma 
maquete síntese sobre os elementos de comunicação visual e da mediação 
sugerida. esta formatação tem como proposta de abordar, aprofundar e 
construir um caminho tangível para o leitor percorrer por este estudo.

o segundo capítulo da tese, intitulado “cultura como mediação e conceitos 
gerais”, foi destinado à contextualização da cultura. nele, são apresentados 
e discutidos os principais conceitos sobre o espaço da comunicação, 
compreender o momento da cultura e demonstrar como a mediação acontece 
a partir das dimensões semiótica da linguagem e no design contemporâneo.

como referência à semiótica foram adotados os teóricos charles sanders 
Pierce, lúcia santaella, Frederico braida, lúcia nojima, lucrécia Ferrara, 
dentre outros autores que nortearam a investigação dos conceitos referentes, 
à comunicação, à linguagem, aos signos e símbolos.

Fonte:
elaborado pela 
autora

Figura 1 
esboço das 

interfaces entre os 
processos criativos

Figura 2 
esboço das 

conexões dos 
processos criativos.

Fonte:
elaborado pela 

autora

Fonte:
elaborado pela 

autora

do processo criativo de Fraga veio complementar e direcionar os pontos de 
suporte e mediação com os demais processos criativos.

a seguir, os três primeiros esboços das interfaces entre os processos criativos 
do Projeto de extensão mobi, com a arquitetura das emeis, com o Grupo 
Giramundo e com a moda do ronaldo Fraga.
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ao final, apresenta-se as referências bibliográficas e um envelope com a 
maquete síntese.

1.6. Procedimentos metodológicos

a pesquisa é qualitativa ao entender que o instrumento chave é o pesquisador 
e o ambiente é a fonte direta dos dados. assim, não se pressupõe o uso de 
técnicas e métodos estatísticos, e a análise dos resultados será feita de forma 
descritiva e intuitiva pelo pesquisador, não sendo o resultado o foco da 
abordagem, mas, sim, o processo e seu significado.

considerando Freitas e Jabbour (2010), o principal objetivo é a interpretação 
do fenômeno de estudo. Já liebscher (1998) defende o método qualitativo 
para este caso por se tratar de um fenômeno de estudo complexo e que não 
está apto à quantificação, sendo mais adequados a observação, as análises e os 
registros das interações reais entre pessoas e entre pessoas e códigos.

os aspectos essenciais da pesquisa se desenvolverão a partir da escolha 
adequada de métodos e teorias convenientes ao reconhecer que, para cada 
objeto de estudo, podem surgir análises de diferentes perspectivas, e, para 
cada processo criativo, poderão surgir diferentes procedimentos.

os procedimentos que foram adotados são: revisão bibliográfica e iconográfica, 
abordagens, levantamento de campo junto aos objetos de estudo, entrevistas 
e organização dos dados para a fase de análises e construção das primeiras 
impressões.

Percebemos que no decorrer da organização dos dados e materiais da pesquisa 
foi necessário priorizar de forma clara os conteúdos por objetivos de cada 
objeto. a seguir, apresenta-se uma lista preliminar de aspectos da pesquisa 
qualitativa sugerida por Flick (2009), observando-se que ela poderá sofrer 
alterações no decorrer das análises, ainda que, neste momento, seja válida de 
modo como apoio ao processo desta etapa.

o terceiro capítulo, “o lúdico como linguagem de design”, traz a investigação 
do lúdico, suas características gerais e como ele é elemento de linguagem e 
também fenômeno de comunicação. um breve histórico sobre o lúdico buscou 
mostrar o elemento num contexto sociocultural e da sua referência nos 
brinquedos e brincadeiras das crianças do passado até os dias atuais. Foram 
colocados e organizados os elementos da comunicação visual por cada objetos 
pesquisado. Para este desenvolvimento, utilizou-se como apoio as teorias de 
clice de toledo sanjar mazzilli, tizuko morchida Kishimoto, Guilles brougère, 
l.s.vigostski, margot berthold, João Gomes Filho e donis a. dondis.

o quarto capítulo, “Processos criativos de design contemporâneos”, foi 
destinado à evolução do estado da arte, aos procedimentos metodológicos da 
tese sobre os processos criativos de design, referenciados por Fayga ostrower 
e cecília almeida salles.

Foram apresentados todos os materiais da pesquisa – documentos, conteúdo 
das entrevistas, levantamentos gráficos, fotográficos e iconográficos – e todos 
os produtos de comunicação visual decorridos da investigação, suportes 
para a discussão do elemento lúdico como mediador e correspondente entre 
as linguagens de design dos processos criativos investigados. os métodos 
foram explorados nas conexões entre as linguagens visuais e as interfaces 
lúdicas dos objetos de investigação, para experimentação e construção de um 
processo criativo de design que representasse uma síntese para as maquetes 
do mobiliário infantil interativo.

o quinto capítulo, “diálogos, interfaces e interpretação dos resultados”, traz 
os diálogos dos processos criativos na contemporaneidade, suas interfaces e 
conexões com o design, a arquitetura, a arte e a moda, apoiados por carlos 
roberto Zibel costa, caio adorno vassão, vilém Flusser, rafael cardoso. É 
o momento da compreensão do lúdico como elemento de mediação e inter-
relação entre as linguagens de design, a cultura e o contexto, da análise e 
reflexão dos resultados, com a criação das maquetes sínteses desta pesquisa de 
doutorado. o sexto e último capítulo é destinado às considerações finais, e nele 
são apontados alguns fundamentos sobre o processo criativo contemporâneo 
e suas prospecções para o design lúdico na contemporaneidade.
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d) variedade de abordagens e de métodos na pesquisa qualitativa

esta pesquisa será baseada não apenas em um único conceito teórico e 
metodológico sobre “lúdico” e “linguagem lúdica”, mas, sim, em várias 
abordagens tanto teóricas quanto metodológicas, com a intenção de ampliar a 
discussão e buscar as conexões e as interfaces possíveis do ponto de vista dos 
processos criativos, das práticas, das estruturas físicas, do design dos objetos, 
dos significados e da comunicação visual.

a) apropriabilidade de métodos e teorias

Garantirá que os fenômenos empíricos possam ser explicados de forma 
integrada ou por triangulação, característica de estudos complexos da 
realidade. de acordo com Flick (2009, p. 24),

[...] a adoção de métodos abertos à complexidade de um tema de 

pesquisa é também uma maneira de resolver temas incomuns com 

pesquisa qualitativa, esta pode ser uma opção para esta pesquisa, 

quando o objeto é fator determinante para a escolha de um método 

e não o contrário.

os campos de estudos são práticas e interações dos sujeitos na vida cotidiana. 
o objetivo, neste caso, “[...] estará mais em descobrir o novo e desenvolver 
teorias empiricamente fundamentadas, e menos em testar aquilo que já é 
bem conhecido” (FlicK, 2009, p. 24).

b) Perspectivas dos participantes e suas diversidades

os pesquisadores qualitativos, segundo Flick (2009), estudam o conhecimento 
e as práticas dos participantes, analisam as interações e as formas de lidar 
com ela em um campo específico. a partir desse pensamento, esta pesquisa 
qualitativa levará em consideração todos os pontos de vista e as práticas no 
campo dos quatro objetos de estudo já indicados, considerando diferentes e 
diversas perspectivas e contextos sociais a eles relacionados.

c) reflexividade do pesquisador e da pesquisa

Flick (2009, p. 25) aborda e considera a comunicação do pesquisador na 
pesquisa de campo “[...] como parte explícita da produção de conhecimento”, e 
não apenas uma simples variável parte do processo. neste caso, a subjetividade 
do pesquisador, a postura, as atitudes, as impressões, as sensações, dentre 
outros aspectos, tornam-se dados do processo, sendo elementos computados 
e anexados à pesquisa.



Tese de Doutorado em Design

“É no brincar, e talvez apenas no brincar, que a 
criança ou o adulto fruem na sua liberdade de 

criação [...] é no brincar, e somente no brincar, que 
o indivíduo, criança ou adulto, pode ser criativo e 

utilizar sua personalidade integral: e é somente 
sendo criativo que o indivíduo descobre o eu (self).”

(WinniCoTT, 1975, p. 79-80)
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2. Cultura como mediação e conceitos gerais 

2.1. O espaço da comunicação 

no decorrer do século xix, as cidades passaram a ser vistas como o espaço 
de estudo das grandes transformações culturais e dos diferentes signos que 
surgiram a partir da industrialização e do crescimento de sua população. até 
aquele momento, a cidade atuava como um grande espetáculo, e ainda não era 
percebida como um território comunicativo. essa consciência se inicia a partir 
da segunda metade do século xx, fazendo deste território não apenas cenário 
cultural, mas também o local das manifestações e investigações formais e 
informais da sociedade.

em 1960, Kevin lynch, com A Imagem da Cidade, inicia os estudos da imagem 
como elemento de mediação comunicativa entre os caminhos da cidade e 
as possibilidades perceptivas que oferecem ao deslocamento. considerava o 
design de uma cidade uma arte temporal que sofre inúmeras intervenções a 
cada instante, vista sob todas as luzes e condições atmosféricas possíveis (lYncH, 
1997, p. 2).

as transformações culturais no âmbito das cidades e o panorama mundial 
tecnológico apresentam novas possibilidades de comunicação para o 
desenvolvimento da arte, da arquitetura e do design, na medida em que 
ampliam a conexão dos elementos e signos visuais destes componentes, 
criando uma inter-relação entre a linguagem, o conhecimento e a forma de 
ação e re-ação com as pessoas.
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p. 136), “[...] a relação entre comunicação e cultura supõe o estudo das causas 
dos meios de comunicação e dos efeitos das experiências e processos que 
assinalam a comunicação entre os homens e o mundo”.

o design se apresenta como um importante campo de natureza diversa, 
trazendo conhecimento, inovação, técnica, inclusão e novos elementos que 
sintonizam com as novas demandas da sociedade.

como compreender o elemento lúdico na composição e mediação entre 
a linguagem, a cultura e o contexto, no design dos objetos? e como isso 
reverbera na construção dos processos criativos na contemporaneidade?

os estudos de braida e nojima (2014), em Tríades do design, apontaram para a 
percepção do design no modo de concepção, produção e circulação das coisas. 
Juntamente com santaella (2018), ampliaram a interpretação e valorizaram a 
semiótica de Pierce como ferramenta para os estudos práticos do design, com 
o projetar e o fazer.

Propõe-se então, que a abordagem das questões semióticas da linguagem, dos 
signos e do design partem de duas ênfases diferentes, porém complementares.

a primeira considera o design como um fenômeno de linguagem, construído 
a partir de um procedimento metodológico, entendendo-o como elemento 
de comunicação em que os produtos assumem e produzem mensagens. são 
constituídos por meio de signos que acabam por gerar significados. esta 
primeira ênfase se aproxima do processo criativo do Projeto de extensão mobi 
e nos ajuda a reconhecer e compreender os seus códigos visuais como a base 
inicial desta pesquisa, mas também, dos demais processos criativos estudados.

a segunda ênfase trata da linguagem do design propriamente dita, em que as 
questões constitutiva, ontológica e epistemológica são avaliadas, pressupondo
entender como os signos se estruturam dentro deste campo. essa orientação 
possibilita que sejam ampliados os questionamentos sobre a linguagem lúdica 
na produção do design, apoiados nos outros três objetos desta pesquisa.

diante dessa cidade em permanente movimento, que se rende ao apelo visual, 
a partir de inserções artísticas, cenográficas, arquitetônicas, urbanísticas 
e mercadológicas, algumas questões surgem como dúvidas iniciais: o que 
diferencia os lugares dentro da cidade?; quais seriam os fenômenos “de design” 
que se impõem na identificação de suas diferenças?; qual linguagem, conceito 
e objetos seriam os mais singulares e próximos destes que habitam a cidade?

Para conseguirmos enxergar estas diferenças, de acordo com Ferrara (2002), é 
necessário ler a cidade a partir da visibilidade, e, assim, perceber os lugares e 
potencialidades culturais informais e espontâneas, capazes de dar outro nível 
à qualidade de vida na metrópole: “do rito à mídia, a semiótica visual da cidade 
é um jogo onde se embaralham o visual e o tátil, a imagem e o imaginário” 
(Ferrara, 2012, p. 122).

a partir da semiótica na qual os elementos fundamentais – visualidade, 
legibilidade e funcionalidade que garantem a percepção da imagem e a 
identificação dos diferentes signos e códigos, será possível investigar os 
processos criativos deste estudo, suas linguagens e signos culturais.

a cidade como o lugar das transformações contemporâneas nos possibilita 
questionar o meio, a forma e o sentido, ao observar como se estabelecem 
as relações mais significativas e simbólicas entre os objetos edificados, os 
elementos culturais e os sinais lúdicos no meio urbano. segundo Ferrara (2002), 
essas relações precisam ser enfrentadas nos seus elementos de mediação: 

esta mediação caracteriza um modo de ser cultural, ou melhor, 

esclarece que a cultura só se constitui nas suas mediações. ora, 

se mediação é elemento indispensável à comunicação e, com ela, 

constitui um par indissolúvel, cultura e comunicação definem 

outro par em tensão, e ambos, estruturam o quadro complexo do 

conhecimento contemporâneo. (Ferrara, 2002, p. 134)

a mediação, que aproxima a comunicação da realidade urbana, define a 
conexão entre o sujeito e o objeto e nos mostra que não existe cultura sem os 
registros que marcam as etapas deste vínculo. ainda seguindo Ferrara (2002, 
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a filosofia de Pierce tem na sua base a fenomenologia – uma área de estudo 
que investiga os modos como são estudados os fenômenos na mente, tudo 
o que se passa e surge, abstrato ou não – lembranças, sensações, enfim, 
qualquer tipo de fato ou evento.

a fenomenologia é o alicerce para o desenvolvimento das ciências normativas: 
a estética e a ética estudam, respectivamente, os nossos sentimentos e as 
nossas condutas, e a lógica, os ideais e as normas que conduzem o pensamento 
(santaella, 2018).

na percepção de que o pensamento não era formado apenas por símbolos, e, 
sim, por mais de uma linguagem e por outras espécies de signos, a lógica é 
ampliada para uma semiótica geral, que passará a tratar das leis do pensamento, 
da sua evolução, e, inicialmente, das condições gerais dos signos. em função 
dessa nova concepção geral, a semiótica passa a ter três áreas de estudo: a 
gramática pura, a lógica crítica e a retórica pura/metodêutica.

o primeiro ramo, chamado de gramática especulativa, é aquele que 

ficou mais conhecido no decorrer do século xx, pois é nele que são 

estudados os mais variados tipos de signos. o segundo ramo, cha-

mado de lógica crítica, tomando como base os diversos tipos de sig-

nos ou modos de conclusão do pensamento, estuda os tipos de infe-

rência, raciocínios ou argumentos: a abdução, a indução e a dedução. 

o terceiro e mais vivo ramo da semiótica, chamado de retórica espe-

culativa ou metodêutica, tem por função analisar os métodos a que 

um dos tipos de raciocínio dá origem. (santaella, 2018, p. 16.)

 
Prosseguindo nessa linha de pensamento, será adotado nesta pesquisa o 
ramo da gramática especulativa, ao fazer uma interlocução do momento com 
uma variedade de tipos, de signos e seus modos de ação. Por ela estar na base 
da lógica e da retórica, é a partir destes conteúdos que iremos criar estratégias 
metodológicas para a leitura e análise de processos empíricos de signos, como a 
arquitetura, a literatura, a música, e imagens, etc. (santaella, 2018).

observar os processos criativos de cada campo representativo e simbólico 
permite compreender que “[...] os produtos falam por meio da linguagem” 
como sugere braida (apud bÜrdeK, 2006, p. 283).

2.2. Dimensões semiótica da linguagem

2.2.1. Semiótica
a ciência da lógica pierciana é referência em muitas pesquisas nas quais a 
discussão que aborda objetos, formas e linguagens, de acordo com santaella 
(1983, p. 33.), nasce a partir de uma teoria geral dos signos – uma filosofia 
científica da linguagem, extremamente geral e abstrata.

nesta pesquisa, entende-se que a semiótica pierciana é apenas uma parte 
de todo um universo filosófico, com um propósito maior. ela é parte, mas 
também constitui um alicerce capaz de englobar qualquer categoria de 
pesquisa e investigação sobre qualquer espécie, gênero e classe. seguindo por 
esse caminho, e compartilhando dessa análise, é perceptível que ao longo dos 
anos tenha ocorrido uma expansão dos signos.

o crescimento explosivo com que se iniciou com a fotografia e o cinema 
amplia para as imagens impressas, a revolução eletrônica com a televisão e o 
rádio, os hologramas com as imagens tridimensionais, e, no tempo atual, com 
o hipertexto e a hipermídia. estamos crescendo e expandindo nas situações 
comunicativas. neste sentido, apreender a ler esses novos signos e a dialogar 
com eles torna-se mais relevante e fundamental para se comunicar de maneira 
mais completa e abrangente.

Figura 4 
o lúdico como 

mediação

Fonte:
elaborado pela 

autora
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esta composição gera uma relação interdependente exceto quando os signos 
são de natureza muito mais complexa. como santaella (2018, p. 8) explica:

tanto quanto o próprio signo, o objeto do signo também pode ser 

qualquer coisa de qualquer espécie. essa coisa qualquer está na 

posição de objeto porque é representada pelo signo. o que define 

signo, objeto e interpretante, portanto, é a posição lógica que cada 

um desses três elementos ocupa no processo representativo.

Figura 5 
visão triádica do 
signo na definição 
de Pierce

Figura 6 
interpretação da 
visão triádica do 
signo

Fonte:
elaborado pela 
autora, baseado em 
braida e nojima 
(2014) e niemeyer 
(2013)

Fonte:
elaborado pela 
autora

e, para isso, é preciso escolher o caminho do diálogo e o lugar que, neste 
trabalho, será desenhado pelas interfaces dos nossos objetos de estudo, com 
seus signos e linguagens. esse lugar, previamente, se conformará de maneira 
gráfica em quadros de análise das imagens visuais dos objetos de estudos, 
que serão compostos pelos signos, códigos, sistemas de linguagens e dos 
elementos lúdicos.

essa estrutura de raciocínio nos ajudará na leitura dos signos, a partir dos 
elementos de linguagem, do lúdico, representados nos croquis, móveis, fotos, 
imagens, tecidos, figurinos, e bonecos. e, ainda, todo e qualquer elemento 
que for necessário para caracterizar e especificar os processos criativos e os 
signos que transitam entre o verbal e o não-verbal.

a gramática especulativa, de acordo com santaella (2018, p. 5), “[...] fornece 
as definições e classificações para a análise de todos os tipos e elementos, [...] 
e tudo que está neles implicado: a representação e os três aspectos que ela 
engloba, a significação, a objetivação e a interpretação”.

charles sanders Pierce (2017) definiu que o signo tem uma natureza triádica, 
podendo ser pesquisado da seguinte maneira: a primeira, conforme o signo 
em si, a segunda, conforme o que o signo se refere ou representa, das suas 
propriedades reais e concretas; e a terceira, conforme o seu interpretante 
consegue percebê-lo, caracterizá-lo e reagir a seus efeitos. desta forma, 
entende-se que “[...] o signo é qualquer coisa de qualquer espécie, que 
representa uma outra coisa, chamada de objeto do signo, e que produz um 
efeito interpretativo em uma mente real ou potencial, efeito este que é 
chamado de interpretante do signo” (santaella, 2018. p. 8).

a composição do signo sempre acontece em uma consciência ou mente, por 
três elementos: 1. o signo em si ou representamen; 2. objeto referente; e 3. 
interpretante, que são respectivamente resultantes de: 1. de uma sensação; 
2. de uma lembrança; e 3. de uma associação ou relação que acontece entre a 
sensação e a lembrança (ver figura 5).
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[...] a dimensão cognitiva da linguagem é mediada por signos, 

porém, nessa mediação, não é possível eliminar qualquer elemento 

da relação triádica – objeto, signo e interpretante, [...] é exatamente 

esta interdependência dos elementos, que são distintos, mas 

inseparáveis, que assinala o caráter mediador do signo na produção 

do conhecimento, assim como, no domínio científico, a interação 

sujeito-objeto.

no sentido lato da palavra “linguagem” compreende-se um amplo sentido de 
formas sociais de comunicação e de significados, que santaella (2001 apud, 
2013 niemeYer, 2013, p. 26) ressalta:

[...] quando dizemos linguagem, queremos nos referir a uma gama 

incrivelmente intricada de formas sociais de comunicação e de 

significação que inclui a linguagem verbal articulada, mas absorve 

também, inclusive, a linguagem dos surdos mudos, o sistema 

codificado da moda, da culinária e tantos outros.

entende-se que, a partir dessas premissas que, a linguagem está organizada 
em três grupos:

•	 a linguagem verbal formada por palavras orais ou escritas;
•	 a linguagem não-verbal formada por elementos de imagem, de sons, 

cheiros, movimentos e inúmeros outros;
•	 a linguagem sincrética (global), formada por códigos de natureza distinta, 

considerados o lugar de maior produção na área do design.

desta forma, cultura, linguagem e comunicação representam um sistema 
indissociável. sendo que, a linguagem deve ser considerada como a base de 
toda a comunicação, composta por diferentes tipos de signos e códigos, por 
trocas simbólicas e por representações e caracterizações de aspectos culturais.

2.2.3. O design como um fenômeno de linguagem
neste item será examinada a dimensão de estudo que, segundo Ferrara (2002, 
p. 6-7) apresenta o design como um fenômeno de linguagem:

como exemplo, o caso do projeto arquitetônico das emeis, criado, desen-
volvido e representado pelo arquiteto marcelo amorim e equipe. o projeto 
arquitetônico é um signo que previu e foi expressado pela obra/edificação 
escolar – o objeto do signo e o interpretante –, o cliente (no caso o Prefeito de 
belo Horizonte), ou toda a comunidade, foram impactados por algumas sen-
sações a partir do objeto do signo. a lógica triádica do signo deve ficar clara 
para conseguirmos compreender melhor as relações entre os signos, seus 
códigos e as linguagens.

seguindo malard (2006, p. 36-7), sobre as intenções e os desejos dos arqui-
tetos quando estão em suas atividades diárias: “Pode-se dizer, então, que o 
espaço arquitetônico é a espacialização do desejo”. ainda segundo malard 
(2006, p. 37),

espacializações são a expressão, no espaço, das interações entre 

os eventos (formas sociais) e as coisas (formas físicas). aí reside o 

mistério das aparências arquitetônicas: o pensamento do arquiteto 

reúne figuras e coisas do mundo empírico para compor as imagens 

de semelhança das formas sociais.

as emeis se transformaram em uma espacialização do desejo, de criar um 
modelo, construir e destinar às crianças uma nova escola de ensino infantil, 
pública, gratuita e com qualidade.

2.2.2. Linguagem 
nesse cenário da semiótica, de uma maneira geral, concluímos que o signo 
é o elemento mediador entre alguma coisa e seu intérprete. os signos se 
organizam em códigos que constituem sistemas de linguagem. estes sistemas 
formam a base de toda e qualquer forma de comunicação (niemeYer, 2013).

este conceito foi também tratado por Ferrara, que, do campo do design, 
sugere abordá-lo como mediador da relação homem-objeto. segundo Ferrara 
(apud braida, 2014, p. 56),
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a definição e o conceito sobre o design como fenômeno de linguagem, cultura 
e comunicação se apresenta fundamental, por termos na base do estudo 
elementos com amplo domínio cultural, como é o caso do Giramundo e do 
ronaldo Fraga, com uma valiosa composição estética e visual que simboliza a 
cultura brasileira, do repertório e escolha de temas para as peças, ou coleções de 
moda, da criação dos personagens, trilhas musicais, dos cenários e figurinos.

nesta pesquisa, cada objeto de estudo, escolhido, teve a cultura brasileira 
como uma das referências conceituais. cada um representou-a de maneira 
única e particular à sua interpretação, e associando a linguagem lúdica. a 
conexão entre o design, o signo e a linguagem, representada pelos objetos, 
possibilitará examinar o papel de mediador, pelo elemento lúdico e a sua 
comunicabilidade, e “[...] o quão útil pode ser o estudo das linguagens 
para o campo do design, principalmente quando se trata dos seus aspectos 
comunicativos e de produção de significados” (braida, 2014, p. 47).

esta percepção nos estimula e reforça, a verificar esta mediação, como na peça 
Cobra Norato, onde os bonecos, representaram, agiram e falaram, carregando 
em sua imagem, signos e linguagens da cultura folclórica brasileira, da cultura 
indígena, da cultura ribeirinha e de outros lugares no brasil.

de forma semelhante, na linguagem sígnica das emeis observam-se 
características com inspiração na arquitetura pós-moderna, uma corrente de 

Figura 7 
visão triádica do 
design

Fonte:
elaborado pela 
autora

[...] sobre as várias modalidades produtivas do design que se 

entende como fenômeno de linguagem onde se encontram e atritam 

a arquitetura, a cidade, o desenho industrial de objetos, o design 

gráfico, a comunicação e a programação visual influenciados tanto 

pela complexa realidade global que atinge todos os espaços como, 

sobretudo, pela multiplicidade visual da imagem informatizado.

compreender o design como fenômeno de linguagem é parte da construção 
desta pesquisa, pois escolhemos quatro diferentes objetos de estudo, a fim 
de buscar na interface de seus signos e nas conexões das suas linguagens, 
estabelecidas entre estes objetos e seus processos criativos, a inter-relação e a 
mediação pelo elemento lúdico. a intenção será de sugerir novos parâmetros 
para a criação e prospecção de objetos tendo o elemento lúdico como 
ferramenta para estabelecer novos conceitos e características de design.

sobre as questões do design na contemporaneidade, como referência 
buscamos autores e pesquisadores como Ferrara, santaella, nojima, braida, 
costa, bonsiepe e bürdek, que vêm investigando questões relacionadas às 
temáticas citadas, e que levantam a seguinte questão: o design é linguagem?
uma corrente adotada como referência na ciência da linguagem tem como 
objetivo o estudo epistemológico do design. neste sentido, Ferrara (2002, 
p. 7) afirma: “as linguagens que se inserem no espaço, ao mesmo tempo em 
que o qualificam, estão em processo de atrito e, desta interface, decorrem 
as dimensões atuais que caracterizam o design, suas modalidades e o 
conhecimento que produzem”.

segundo braida (apud bÜrdeK, 2006), a contribuição de bürdek foi perceber, 
já no início de suas pesquisas, que as questões do design como linguagem 
apontavam para a comunicabilidade de seus objetos e funções. assim, o 
design é considerado uma produção cultural e um fenômeno de comunicação. 
Pode-se, pois, afirmar que o design é fenômeno de linguagem e também 
um fenômeno de cultura e comunicação. apresenta-se a seguir uma nova 
triangulação das relações sígnicas em relação ao design como fenômeno de 
linguagem, de cultura e de comunicação.
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Figura 9 
Fotos de detalhe e 
entrada da emei 
capivari

Figura 10 
Fotos dos bonecos 
do Giramundo da 
peça Cobra Norato

Fonte:
acervo pessoal

Fonte:
Grupo Giramundo

disponível em:
https://www.
flickr.com/photos/
grupo_giramundo/
albums/721576361 
51009676

Figura 11 
desfile da 
coleção de verão 
2006/2007, A cobra 
ri: uma Estória para 
Guimarães Rosa

Fonte:
moreno, 2012

disponível em:
https://modacom 
biscoitos.wordpress. 
com /2012/09/20/ 
a-literatura-e-a-
cultura-brasileira-
atraves-do-estilista-
ronaldo-fraga/

pensamento muito significativa no cenário da arquitetura mundial e mineira 
nas décadas de 1960, 1970 e 1980. Já o mobiliário infantil, concebido 
a partir de referências de brinquedos da década de 1970 e 1980, lúdicos e 
construtivistas, também trazem na sua imagem elementos que transmitem 
uma memória do passado, que resgatam na imaginação a redescoberta de 
sensações positivas de uma época.

a abordagem do estilista ronaldo Fraga sobre o universo de Guimarães rosa, 
em “a cobra ri: uma estória de Guimarães rosa”, por exemplo, resgatou os 
tons, as cores, desenhos próprios do ambiente natural do escritor, inúmeros 
signos que foram configurados nos figurinos, cabelos e maquiagem, assim 
como, as cores e o tapete usado no cenário.

as referências e as metáforas são fundamentais para criar as analogias entre 
os assuntos, temas e propostas de design. são muitos os signos que serão 
interpretados de forma visual e gráfica, e em processo de atrito e interface com 
os outros estudos. quais novas dimensões lúdicas decorrerão e caracterizarão 
o design contemporâneo? como os intérpretes serão impactados por estas 
imagens?

na sequência, algumas imagens sobre os objetos de estudo: o mobiliário 
infantil do Projeto de extensão mobi, arquitetura escolar da emei capivari 
em belo Horizonte, bonecos do Giramundo da peça Cobra Norato e imagens do 
desfile A cobra ri – uma estória para Guimarães rosa.

Figura 8 
Fotos de detalhe de 

estante – Projeto 
de extensão mobi 

2016

Fonte:
acervo pessoal
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É preciso que nesse processo de comunicação aconteça o encontro entre o 
objeto e o intérprete, promovendo, consequentemente, uma troca de valores, 
de cultura e outras questões individuais que só poderão ser dimensionadas em 
uma situação verdadeira e real. serão nesses encontros entre as linguagens, 
os signos e o lúdico que veremos a mediação sugerida e a sua contribuição no 
design contemporâneo.

e será na dupla articulação da linguagem do design, no somatório dos seus 
dois eixos o significado do produto. segundo braida, (2014, p. 58) “a partir 
dos fatores: sintagmas - combinação, que se articula no sentido horizontal, 
são os aspectos formais dos produtos. a outra se articula no sentido vertical, 
e é reconhecida por tratar dos aspectos simbólicos – são os Paradigmas, as 
escolhas pelos produtos.”

Figura 12 
visão triádica 
do lúdico como 
mediador

Fonte:
elaborado pela 
autora

Figura 13 
Gráfico dos eixos 
de significação dos 
produtos

Fonte:
braida e nojima, 
2014, p. 58

ainda em relação à questão do design como fenômeno de linguagem, e 
de acordo com Ferrara e braida (2014, p. 49), podemos reconhecer que as 
metáforas, as comparações e inter-relações são situações que proporcionarão 
uma outra maneira de produzir conhecimento e que estão inseridas dentro 
de uma proposta metodológica contemporânea que visa à investigação 
epistemológica do próprio campo com o auxílio do quadro teórico de outros. 
e, principalmente, percebê-las, como fenômeno de cultura e de comunicação.

2.2.4. A linguagem do design propriamente dito 
a linguagem do design tem sua representação, a sua natureza, o signo de 
origem e o que este é capaz de representar. É a linguagem no seu sentido lato, 
que, de acordo com braida e nojima (2014), é o modo, a qual se mostra mais 
pertinente para a investigação do campo do design. sugerem que este estudo, 
das linguagens do design, pressupõe abordá-lo como mediador da relação 
homem-objeto.

a investigação do elemento lúdico como mediador é sugerida nesta pesquisa, 
sendo parte do processo criativo de design. desta forma, ele representará 
o papel de mediador nas relações homem-objetos, entre a linguagem, a 
cultura e o contexto. neste sentido, bürdek (2006 apud.braida, 2014, p. 
56-7) indica que:

com o conceito “linguagem de produto” nos anos 80, confirmou-

se que o design se encarrega principalmente das relações homem-

objeto, quer dizer, as ligações entre o usuário e o objeto (produtos 

e sistemas de produtos, veículos, projetos de interiores, design 

público, produtos técnicos, etc.) estão no meio dos interesses do 

conhecimento.

esta definição corresponde à nossa percepção sobre o elemento lúdico como 
mediador entre a linguagem, a cultura e o contexto. a linguagem irá permitir 
que o intérprete se identifique com ela e com o objeto. sendo assim, o lúdico 
permitirá que os nossos objetos criem uma nova relação entre os indivíduos 
em seus ambientes.
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“Se desejamos formar seres criativos, críticos e 
aptos para tomar decisões, um dos requisitos é o 

enriquecimento do cotidiano infantil com a inserção 
de contos, lendas, brinquedos e brincadeiras.”

TisUko MorChida kishiMoTo

um produto, um objeto ou uma arquitetura têm, na sua formação física, a 
reunião de vários elementos: materiais que os constituem e estruturam suas 
formas, dimensões e proporções que traduzem para o usuário/intérprete a 
sensação correta de usabilidade, ergonomia e bem-estar. aliam-se ainda as 
texturas, as cores e acabamentos, que compõem por completo os artefatos. 
todos juntos compõem o eixo de combinações dos sintagmas.

consequentemente, haverá uma variação no eixo dos paradigmas a partir da 
definição e escolhas dos materiais e das outras referências no produto final. a 
cada escolha, dar-se-á uma mudança no produto e uma relação gráfica no eixo 
sintagmático/eixo dos significados dos produtos.

esta combinação de referências, para saussure (apud.braida; noJima, 
2014, p. 59) “[...] é uma condição da língua, sendo que o eixo sintagmático 
representa as relações de contrastes e combinação, e o eixo paradigmático 
representa as relações de oposição, das unidades de substituição”.

uma sequência de combinações e decodificações das relações dos signos e das 
linguagens com os nossos objetos de estudo irá considerar outros dois fatores 
de interferência:

a) o contexto: o momento de criação daquele artefato, seus aspectos sociais, 
econômicos, político, culturais e tecnológicos (braida; noJima, 2014, 
p. 59);

b) a intervenção (o olhar) de caráter pessoal de quem está criando, reagindo e 
desenvolvendo, seja a arte dos bonecos, seja o artefato de design, o figurino 
da coleção, o projeto e a escola infantil.

o design enquanto linguagem, neste trabalho, é abordado enquanto expressão 
do discurso. não iremos estender dentro do referencial teórico da linguística, 
pois este não é o nosso objetivo. Porém, sobre o discurso, entendemos que a 
manifestação do design, de maneira geral, é sociocultural, resultante de muitas 
combinações e reflexões sobre a mensagem a ser transmitida e materializada 
em função dos princípios norteadores em cada contexto. assim, podemos 
dizer que o design é linguagem e será estudado como fenômeno de linguagem.
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3. O lúdico como linguagem de design

3.1. O lúdico

lúdico é um adjetivo masculino com origem no latim, ludos, que remete para 
jogos e atividades divertidas, de entretenimento, ligadas ao lazer das pessoas. 
situações lúdicas de caráter sociais vinculam as atividades de recreação, 
relacionadas com jogos e o ato de brincar.

clice mazzilli (2003, p. 25) aponta que:

lúdico está relacionado ao jogo, a brincadeira, a divertimento 

e estes, ao universo infantil. são muitos os estudos nas áreas da 

filosofia, da psicologia e da pedagogia que comprovam a importância 

do jogo e do brincar na vida da criança, sendo essencial para seu 

desenvolvimento intelectual, cognitivo, espacial e emocional. 

entretanto, nenhuma definição simples existe, podendo o lúdico, 

enquanto jogo, assumir vários sentidos em função da linguagem e 

do contexto sociocultural onde está inserido.

o filósofo Joham Huizinga (2014, p. 7), no livro Homo Ludens, trata o jogo 
como função da cultura, como um elemento dado existente antes da própria 
cultura, acompanhando-a e marcando-a desde as mais distantes origens até a 
fase de civilização em que agora encontramos.

Huizinga sugere que o jogo, tem “função significante” e tem “função social” 
(2003, p. 25). observa a importância das características de manipulação para 
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um desses objetos, a máscara, simbologia do rosto de incontáveis personagens 
na história mundial do teatro, pode ser usada numa peça com mímica, ou 
simplesmente cobrindo o rosto do ator, como na peça O Pirotécnico Zacarias, 
do grupo Giramundo, na qual os bonecos tradicionais em madeira, gesso e 
papelão, deram espaço para as máscaras lúdicas e intimidantes, modeladas 
sob medida do rosto do ator.

Figura 14 
atores e máscaras 
da peça O pirotécnico 
Zacarias, de 2019, 
do Giramundo, 
2019

Fonte:
Giramundo, 2019

disponível em:
instagram.com/
giramundogrupo

o teatro, portanto, consegue realizar esse jogo de compensação, com a rotina 
da vida, trazendo esperança e magia, para divertir e entreter as pessoas, em 
qualquer lugar que ele aconteça, no palco, na praça e na rua.

a magia do jogo, que encanta a criança, é também encantadora ao adulto, 
ao deixar a imaginação ser levada a outros mundos, sem rumo determinado, 
permitindo criar, recriar, experimentar e fantasiar. quando criança, a arte 
lúdica é expressada através do jogo e da brincadeira; quando adultos, o jogo 
se transforma, às vezes em arte, e, em outras situações, em entretenimento, 
em esporte, e até em trabalho, porém, sempre com regras estabelecidas e um 
tempo para acontecer.

resgatar a cultura lúdica é fundamental para o entendimento da linguagem, e 

alcançar o caráter de “imaginação” da realidade, e percebe o valor e o significado 
dessas representações da “imaginação”. completa dizendo que é importante 
saber interpretar o jogo e suas ações, para compreendê-lo como fator cultural 
da vida. e “[...] afirma que a cultura surge no jogo e enquanto jogo, para nunca 
mais perder esse caráter” (HuiZinGa apud maZZilli, 2003, p. 26).

a partir dessa definição, é possível compreender uma das formas arquetípicas 
da expressão humana, com o início do fazer teatral, nos remete, talvez, ao 
primeiro momento do jogo cênico, uma cena do teatro primitivo, quando 
da transformação numa outra pessoa, como o momento do xamã que é o 
porta-voz do deus, o dançarino mascarado que afasta os demônios, o ator 
que traz a vida à obra do poeta – todos representando uma outra realidade 
(bertHold, 2004).

do rito e da brincadeira na cultura primitiva, com um figurino arranjado com 
os utensílios da época, como chocalho na cabeça, pele de um animal, pintura 
no corpo, máscaras, instrumentos rudimentares, sendo iluminado pelo fogo 
ou pelo sol – todos elementos que compõem a origem do jogo cênico, e da 
cultura enquanto jogo.

ao longo da história da civilização mundial, o teatro mostrou diferentes 
caminhos e formas de representação sobre o homem, seu tempo e espaço. os 
temas foram retratados a partir de linguagens artísticas, que utilizaram do 
conceito e do jogo, na relação de troca entre os personagens e o público. esse 
jogo é livre, procedente da palavra liberdade, mas, não é o retrato real da vida, e 
sim, de uma representação temporária, de uma brincadeira, de um faz de conta.

um exemplo é a personificação da natureza pelo homem, transformando o sol, 
a lua, o vento e o mar em criaturas vivas, que, em cena, brigavam, lutavam, 
dançavam e faziam orações e rituais para dionísio, na Grécia antiga. assim, a 
religião, a etnologia e o folclore foram os primeiros temas encenados pelo teatro.

dessa origem decorre o surgimento das primeiras peças de figurino, de 
cenário, da orquestra e acessórios que, até hoje, são objetos fundamentais em 
muitos espetáculos nos palcos das nossas cidades.
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projeto pedagógico e arquitetônico, amplia e garante uma estrutura maior 
para as demandas educacionais deste ensino.

É nesta relação da arquitetura escolar com o ambiente infantil, que o Projeto 
de extensão mobi vem sendo desenvolvido, buscando, através do design e da 
linguagem lúdica, integrar o brincar com o aprendizado.

3.2. Cultura lúdica

Já é reconhecido por muito pensadores que o brincar, simboliza o espaço da 
criação cultural por excelência. segundo Gilles brougère (2014, p. 19), deve-se 
a Winnicott

[...] a reativação de um pensamento segundo o qual o espaço lúdico 

vai permitir ao indivíduo criar e entreter uma relação aberta e 

positiva com a cultura: “se brincar é essencial é porque é brincando 

que o paciente se mostra criativo”. brincar é visto como um 

mecanismo psicológico que garante ao sujeito manter uma certa 

distância em relação ao real, fiel, na concepção de Freud, que vê 

no brincar o modelo do princípio de prazer oposto ao princípio de 

realidade. brincar torna-se o arquétipo de toda atividade cultural 

que, como a arte, não se limita a uma relação simples com o real.

se é no brincar que a criança desenvolve a sua criatividade, sua imaginação, e, 
assim, constrói uma noção do que é cultura, quando pensamos no momento 
da brincadeira nos espaços da escola, surge uma questão: como oferecer uma 
liberdade para ações e pensamentos instantâneos do brincar nos ambientes, 
muitas vezes improvisados para o ensino infantil?

uma arquitetura escolar aberta e com espaços livres é básica para apoiar aos 
modelos de aprendizagem nos quais a criança é o foco principal, e, assim, 
garantir a relação dinâmica, lúdica e social dela com o espaço e seus artefatos, 
inseridos no cotidiano escolar.

outro fator importante nessa concepção do brincar e da cultura lúdica é a 

como elemento o lúdico, desta maneira, nos permitirá visualizar as diferentes 
formas e representações, perceber e identificar suas intermediações através 
das conexões visuais entre os processos criativos pesquisados.

quando se pensa no papel da escola na educação infantil percebe-se que, no 
passado, havia um distanciamento entre o jogo e a educação, em um momento 
em que a lógica era a da produtividade em sala de aula. atualmente, com as 
novas políticas públicas, que valorizam as atividades lúdicas, essa relação vem 
sendo transformada e o jogo começa a ser destaque no aprendizado das crianças.

a escola é responsável pelo cuidado e proteção, na perspectiva da assistência, mas 
também, da instrução, no desenvolvimento da aprendizagem e racionalidade; 
mas é preciso perceber a criança na sua totalidade, no cuidar e no educar, no 
sentido da formação humana. e, nesse aspecto, é importante entender e investir 
no aprender brincando, a partir das atividades de lazer, das brincadeiras, dos 
jogos e das relações sociais dentro da escola de ensino infantil. como confirma 
Kishimoto (2010, p. 1)

todo o período da educação infantil é importante para a introdução 

das brincadeiras. Pela diversidade de formas de conceber o brincar, 

alguns tendem a focalizá-lo como característico dos processos 

imitativos da criança, dando maior destaque apenas ao período 

posterior aos dois anos de idade. o período anterior é visto como 

preparatório para o aparecimento do lúdico. no entanto, temos 

clareza de que a opção pelo brincar desde o início da educação 

infantil é o que garante a cidadania da criança e ações pedagógicas 

de maior qualidade.

o espaço da escola é significativo e deve ser efetivo, para que conteúdos e 
iniciativas pedagógicas aconteçam, estimulando uma aprendizagem criativa 
e lúdica. Fazem parte desse espaço físico os móveis, artefatos essenciais e 
importantes na ambientação das salas de aula, dos pátios, internos e externos, 
dos refeitórios, das brinquedotecas e de toda a escola.

o design do mobiliário, sendo pensado e projetado em sintonia e com o 
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requisitos, trazendo uma demanda para os jogadores, conhecer as regras e 
significados para, depois, poder jogar e brincar. essa pode ser considerada 
uma cultura lúdica de jogos que funcionam a partir deste modelo. Para jogar é 
preciso aprender e também partilhar dessa cultura. É preciso que esta cultura 
faça sentido para seus jogadores para que ela aconteça. os jogos de esporte 
coletivos funcionam desta forma.

Kishimoto (2013) aponta que a cultura da infância está dividida em três 
modalidades de cultura. a primeira, uma cultura em que adultos produzem 
objetos materiais e imateriais para as crianças, tendo como exemplo livros, 
brinquedos, roupas, objetos; a segunda, uma cultura em que adultos e 
crianças compartilham das mesmas ações, como brincadeiras que são 
compartilhadas; e a terceira uma cultura em que as crianças brincam entre si, 
partilhando as atividades.

essa terceira categoria é reconhecida como sendo a cultura lúdica, por 
configurar a etapa de aprendizado sobre a cultura, com os adultos e outras 
crianças, na qual se pode ver como a criança construiu seu próprio repertório 
lúdico, reinterpretando e reinventando novas formas do brincar.

É no processo de significação de objetos, gestos, fatos e espaços que ao brincar a 
criança ganha a liberdade de ressignificar todos estes componentes, de acordo 
com o seu tempo e o seu contexto, construindo, nesse processo, aprendizado, 
cooperação, sociabilização e inúmeras interpretações do seu mundo.

o ato do brincar é necessário para garantir a manutenção da cultura lúdica 
local e global, por ser nesse modo da comunicação e da reconstrução ao longo 
do tempo que o brincante poderá recriar as experiências. isso só acontecerá 
de forma relevante, com uma nova postura na formação dos profissionais 
que trabalham na educação infantil, para consolidar uma compreensão 
da relevância do lúdico e da cultura, para oferecer novas situações lúdicas, 
de brincar, jogar, e experimentar, nas práticas e vivências com as crianças. 
Kishimoto (2013, p. 1) nos mostra que:

É a memória coletiva, anônima e contínua que preserva o popular 

dimensão social da atividade humana que o jogo e a brincadeira fazem parte. 
são atividades que partem do coletivo e são dotadas de significado social, 
fundamentos que devem ser apreendidos, por quem vai jogar e brincar, mas 
também, por quem está orientando e supervisionando, como o educador. e 
esse educador pode ser uma barreira para a liberdade e a criatividade no ato 
do brincar, pois requer um equilíbrio e atenção no cuidar e deixar a criança ter 
uma liberdade para inventar e brincando.

o brincar varia em função desse significado social mas também do cultural, 
pois, como brougère (2014, p. 20), indica, o ludus latino não é idêntico ao 
brincar francês. cada cultura possui uma referência, uma história, uma 
tradição. no brasil, um país grande, com diferentes regiões e estados, com suas 
geografias, etnias e culturas muito particulares, temos riquezas folclóricas e 
de linguagens únicas, que formam a nossa base cultural.

esta diversidade cultural é também uma característica deste trabalho, pois 
os processos criativos estudados criaram e projetaram dentro deste contexto 
diverso, sendo a cultura, desta forma, o primeiro elo de conexão entre eles.
brougère (2014, p. 22) também indica que o jogo e a brincadeira são 
construídos, na origem da formação social da criança, no ato de brincar 
entre o bebê e a mãe, e assim, o primeiro aprendizado do brincar vem das 
referências materna:

Há, portanto, estruturas pré-existentes que definem a atividade 

lúdica em geral e cada brincadeira em particular, e as crianças as 

apreende antes de utilizá-las em novos contextos, sozinha, em 

brincadeiras solitárias, ou então com outras crianças. não se trata 

aqui de expor a gênese do jogo na criança, mas de considerar a 

presença de uma cultura preexistente que define o jogo, torna-o 

possível e faz dele, mesmo em suas formas solitárias, uma atividade 

cultural que supõe a aquisição de estruturas que a criança vai 

assimilar de maneira mais ou menos personalizada para cada nova 

atividade lúdica.

uma outra característica do jogo é ter sua própria especificidade, seus pré-
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tablets, celulares, notebooks, e outros) que realizam múltiplas ações, 
de significados cujas consequências ainda não podem ser estimadas, 
principalmente na infância;

vi. multiplicação dos brinquedos, com a diversificação do universo 
imaginário, dos videogames, dos jogos cibernéticos, dos jogos hiper-
realísticos com estruturas lúdicas transformadoras para muitas crianças;

vii. o objeto se torna cada vez mais importante na constituição da cultura 
lúdica contemporânea, não apenas o objeto tecnológico, mas também 
existe a valorização e o resgate dos meios e modos de brincar com 
referências aos objetos do passado, o que abre uma opção em buscar, e 
criar, formas de brincar, novas, interativas e principalmente lúdicas.

a cultura lúdica é o conjunto das experiências lúdicas acumuladas, começando 
pelas primeiras brincadeiras de bebê citadas anteriormente, e que vai sendo 
completada e enriquecida com o desenvolvimento social da criança.

3.2.2. Linguagem lúdica
no capítulo anterior, foi apresentado o conceito de linguagem, que será reto-
mado neste momento para prosseguirmos com o desenvolvimento do tema.

É entendido que a linguagem é caracterizada por uma complexa rede de 
conexões, entre as formas de comunicação e de significação, reunindo a 
linguagem verbal articulada, a linguagem dos surdos mudos e outras extensões 
de sistemas de códigos, como da arte, da moda, da culinária, dentre muitos.

sendo assim; a linguagem lúdica vai combinar conceitos sobre a linguagem 
e o lúdico, ampliando estes sentidos, com a comunicabilidade e identificação 
dos elementos lúdicos que compões os jogos, as atividades do brincar, de 
entretenimento e de lazer das pessoas.

situações comunicativas às quais, através do design, o elemento lúdico faz 
referência e também é parte da linguagem, do conceito e da cultura dos signos 
e códigos pesquisados.

e garante sua sobrevivência. a brincadeira tradicional resulta 

de práticas antigas de construção de brinquedos com materiais 

naturais e de uso doméstico, trechos de poemas, que acompanham 

brincadeiras de pular corda, movimentar pernas, pés e mãos 

ou jogar pedrinhas, de personagens da História que a simpatia 

popular divulgou, de partes de canções, que, pela memória coletiva, 

descaracterizam-se, recebendo elementos da cultura local, que é 

fundamental para sua preservação.

e nos inspira, ao traduzir a conexão entre a imaginação, a cultura e o brincar: 
“como no fio da história, a cultura lúdica faz a tessitura com a imaginação, carac-
terística universal do brincar. o lúdico só existe, quando brincantes assumem 
significados simbólicos em situações comunicativas” (KisHimoto, 2013, p. 2).

3.2.1. Diversidade e produção da cultura lúdica
a cultura lúdica compreende também conteúdos mais objetivos dentro da 
estrutura geral do lúdico. com base em brougère (1998), seguem alguns itens 
que completam o comportamento dos conceitos, do lúdico, do brincar e da 
cultura lúdica:

i. a cultura que a criança está inserida é a sua cultura lúdica;

ii. as culturas lúdicas são distintas como a cultura dos países como, por 
exemplo, no Japão e nos eua;

iii. as culturas lúdicas são distintas também conforme o meio social, a 
cidade, o sexo e a idade da criança e meninos e meninas não farão as 
mesmas experiências e as interações não serão as mesmas;

iv. a cultura lúdica contemporânea e suas especificidades ajudam a analisar 
a nossa época, em relação às experiências do momento, com o meio-
ambiente e os suportes de que a criança dispõe;

v. esses suportes foram pensados para formas solitárias de jogos, em 
que as interações sociais acontecem através de objetos (exemplo: 
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mais adiante, na civilização grega, aos pés da acrópole, em atenas, se inicia 
a história do teatro europeu, das concepções democráticas de governo, da 
busca pela razão e da valorização da realidade com a filosofia. a origem dos 
grandes festivais em homenagem a dionísio, o deus do vinho, da vegetação 
e do crescimento, da procriação e da vida exuberante, inauguraram e 
desenvolveram para a tragédia e a comédia, tornando-o o deus do teatro. o 
maior jogo cênico mundial, o teatro, segundo berthold (2004, p. 104), é uma 
obra de arte social e comunal, nunca isto foi mais verdadeiro do que na Grécia 
antiga: “a multidão reunida no theatron não era meramente espectadora, 
mas participante, no sentido mais literal. o público participava ativamente 
do ritual teatral, religioso, inseria-se na esfera dos deuses e compartilhava o 
conhecimento das grandes conexões mitológicas”.

Figura 15 
cerimônia teatral de recepção em palácio 
turco, com músicos e mulher com véu, no 
museu do Palácio de topkapi, em istambul

Figura 16 
cena de teatro popular (velho corcunda de 
tamancos e dançando num tablado, músicos 
com instrumentos de sopro e percussão) no 
museu do Palácio de topkapi, em istambul

Fonte:
berthold, 2004, p. 24

Fonte:
berthold, 2004, p. 24

os significados simbólicos dos jogos, brincadeiras, contos e estórias, do 
imaginário lúdico, aparecem nos volumes, formas e cores da arquitetura 
escolar das emeis, na linguagem visual dos móveis do mobi, como também 
nas características e simbologias culturais dos bonecos do Giramundo e da 
moda do ronaldo Fraga.

3.2.3. O elemento lúdico na formação sócio cultural do homem
o comportamento e as ações lúdicas acompanham a história da humanidade. 
nas pinturas retratadas pelo homem primitivo nas paredes das cavernas, 
demonstravam que, as ações pela sobrevivência, da caça até a pesca, das lutas 
aos rituais religiosos, eram vinculadas e dependentes das forças da natureza. 
nos desenhos rupestres, aparecem, não apenas os utensílios, ferramentas e 
armas, mas também cenas e imagens do brincar, demonstrando, que este, é 
inerente ao homem, como também é vivenciado pelos animais.

outra manifestação lúdica, foram nos ritos sagrados e nos sacrifícios onde esse 
homem primitivo se transformava, e nele o espírito de jogo era naturalmente 
vivenciado. segundo Huizinga (2002, p. 22),

o jogo sagrado, pelo fato de ser indispensável ao bem estar da 

comunidade e um germe de intuição cósmica e de desenvolvimento 

social, não deixa de ser um jogo que, como dizia Platão, se processa 

fora e acima das austeras necessidades da vida quotidiana.

no antigo egito, uma época em que a religião era regida pela realeza, estes 
ritos de passagem aos mortos, foram representados por desenhos nos murais 
dos templos e das pirâmides.

o lúdico pode ser percebido também, na música e na dança, muito valorizada 
nas procissões e nos personagens folclóricos, representantes do povo do 
campo. as práticas esportivas, aliadas às caças e pescas, eram o divertimento 
de jovens ricos, como também, os jogos em equipe, de luta e natação. as 
brincadeiras das crianças se voltavam para a reprodução dos jogos dos adultos, 
como também, com as bolas e bonecas de couro.
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como: brincadeiras de esconder nos labirintos, jogos de dama, jogo de soldado, 
amarelinhas com as crianças, e também o jogo de bolinha de gude, porém 
substituídas por pedras locais, ou nozes e grãos de cereais.

os Ludi Romani foram a representação máxima das festividades religiosas 
oficiais, nas quais os espetáculos ao sagrado e aos deuses dividiam as honras 
com a urbs romana (bertHold, 2004). os Ludi Scaenici eram jogos cênicos, 
que invocavam os espíritos e o sobrenatural para aplacar a morte, de uma 
roma tomada pela peste em 364 a.c. após os Ludi Romani, celebrados em 
setembro, havia os Ludi Plebeii, em novembro, os Ludi Cerales e Megaleneses, 
em abril, e os Apollinares, em julho.

durante o império romano, do estado militar até ao “governo do mundo”, 
a crença era que o espírito dos deuses era quem governava todas as coisas. a 
política e o teatro permeavam um ao outro, e panem et circenses, “pão e circo”, 
era o mote para os estadistas implantarem o império.

Figura 20 
A primavera, de lawrence alma-tadema, de 1894, representando o 
festival Ludi Cerales em uma rua de roma, exposta no J. Paul Getty 
museum

Fonte:
Wikipedia, 2019

disponível em:
https://wikivisually.com/wiki/cerealia

outra herança importante foi a origem dos Jogos olímpicos, praticados pelos 
esportistas e heróis homéricos, e perpetuados até os dias atuais.

Já os romanos, jovens e adultos, utilizavam o espaço da cidade, seus jardins, 
praças e parques, para realizar atividades lúdicas sociais e de aprendizado, 

Figura 17 
as máscaras de 

mármore de um 
jovem, um escravo 

e de ceres, no 
museu do louvre, 

em Paris

Figura 18 
o Flautista e o 

coro fantasiado, 
representando 

cavaleiro e seus 
cavalos, motivo 

que reaparece 
mais tarde em 

Os Cavaleiros, 
de aristófanes. 

vaso figurado, em 
negro, no museu 

staatliche, em 
berlim

Fonte:
berthold, 2004, 

p. 119

Fonte:
berthold, 2004, 

p. 122

Figura 19 
apresentação de Rãs, 

de aristófanes, no 
teatro de dionísio, 

405 a.c. na 
orchestra, dionísio é 
transportado através 

do pântano num 
barco a remo, com 
rãs coaxando à sua 

volta. reconstrução 
de H. bulle e H. 

Wirsing, 1950

Fonte:
berthold, 2004, 

p. 122
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países europeus a partir do século xviii.

o capitalismo e o desenvolvimento econômico ganham o mundo, com 
grandes impactos no modo de produção, na rápida expansão das cidades e 
comprometendo as transformações sociais. a vida nas cidades é marcada pela 
desigualdade social e o trabalho, muitas vezes, era realizado por crianças e 
mulheres, com baixos salários.

esse panorama de desigualdade acompanha também o aspecto do lúdico 
e a distinção do brincar entre a criança rica e a pobre. as ruas e espaços 
públicos eram vivenciados pelos filhos de operários e comerciantes que, neste 
momento, moravam nos bairros mais próximos das áreas centrais. Já às 
crianças consideradas mais ricas restavam os espaços mais reservados de suas 
casas e de outros ambientes privados, clubes e escolas.

o brincar é um direito das crianças, porém, os brinquedos sofreram 
também essa divisão social, na sua forma e no seu fazer. industrializados, os 
brinquedos, passaram a ser pensados e produzidos pelo homem adulto que 
cria, segundo o seu olhar, para o mundo infantil.

novos significados e menos conteúdo: o brinquedo passa a ter uma mode-
lagem única e padronizada para atender o volume e a demanda dos grandes 
centros urbanos.

3.2.4. O lúdico no Brasil
o lúdico na cultura brasileira e a sua vasta história, que foi construída a partir 
das influências dos portugueses, dos negros e dos índios. as brincadeiras e 
os brinquedos brasileiros tiveram grande participação dos modelos trazidos e 
perpetuados por crianças portuguesas, negras e índias.

da mistura de raças, a nossa cultura produziu elementos lúdicos com grande 
simbologia e significados, influenciados por estas três etnias culturais. Pode-
mos distinguir suas características predominantes se olharmos para núcleos 
onde houve o predomínio da raça e em seus lugares de natureza histórica.

Para implantar todos os jogos, que levavam a diversão e as sensações ao povo, 
era preciso impressionar. a arquitetura monumental da arena do coliseu foi 
construída e finalizada em 80 d.c. os romanos aplaudiam quem triunfasse e 
os quem conseguisse os entreter, valorizavam o poder dos jogos, queriam o 
show na arena, reflexo de uma sociedade que adorava a festa.

com a queda de roma, a idade média começa no século v e se estende até o 
século xv, marcada por um domínio da igreja cristã e dos senhores feudais 
e pelo poder das terras sobre os camponeses. a economia rural e agrícola 
modifica as relações sociais neste período, e as questões diárias, simples e 
rudes passaram a ser valorizadas.

em função dessa mudança, a cultura e as produções artísticas refletiram 
um novo contexto, porém, eram coloridas, variadas e cheias de vida. deus, 
o mundo e o diabo eram os temas preferidos, assim como a representação 
das novas relações sociais que surgiam. as brincadeiras desse período eram 
vinculadas às atividades ligadas, ao cultivo e à natureza, e a dança era uma das 
artes mais populares, apresentadas nas feiras e aldeias. Já no final do período 
medieval, a dança se torna parte de todos os acontecimentos festivos.

com o renascimento, a retomada mercantilista, com as grandes navegações, 
marcam o início da idade moderna. Período de grande desenvolvimento 
comercial e cultural, com o crescimento das cidades, o surgimento da 
burguesia e uma nobreza incentivadora e patrocinadora das artes, favorecendo 
o surgimento de vários artistas, compositores, pintores como leonardo da 
vinci, michelangelo, brunelleschi, dentre outros. esse período histórico segue 
até o final do século xviii, 1789, encerrando com a revolução Francesa, que 
também define o início da contemporaneidade.

a sociedade burguesa se apresenta e oferece ao mundo o consumo, a moda, as 
inovações tecnológicas. É importante ressaltar a valorização da educação pelo 
estado, reflexo dos ideais iluministas defendidos pela burguesia. a sociedade 
de consumo estava implantada e os objetos de desejo eram oferecidos nos 
grandes magazines e lojas. os artefatos, jogos e brinquedos dessa época 
participaram progressivamente das atividades físicas e lúdicas na escola de 



88 89

Processo de Design Contemporâneo: O lúdico como mediação 
e inter-relação entre a linguagem, a cultura e o conceito. Gabriela Mafra BarretoTese de Doutorado em Design O lúdico como linguagem de design

em espaços públicos nas cidades, o que favorece uma nova relação de quem 
pratica com o ambiente urbano, garantindo a este um novo significado social.

a influência indígena também foi imensa na construção da cultura brasileira 
de maneira geral, fazem parte do nosso repertório os ensinamentos sobre a 
natureza, a culinária, o artesanato, aspectos de higiene, da prática de produzir 
remédios caseiros e da referência da mulher indígena, mães que produzem 
os brinquedos para seus filhos, em madeira e barro. na cultura indígena, o 
lúdico aparece também no uso de “[...] aves domésticas como bonecos, do 
bodoque e do alçapão para pegar passarinhos e depois cria-los, condição que 
ainda permanece na infância brasileira” (teixeira, 2010, p. 03).

uma característica geral da cultura lúdica indígena é que no jogo não existe 
a competição, nem a desavença, pois as brincadeiras são realizadas junto à 
natureza e funcionam para preparar a criança para a vida adulta. assim, os 
meninos aprendem a construir seus instrumentos de caça e pesca, como o arco 
e a flecha, e as meninas, a realizar pequena tarefas domésticas, como pegar 
a lenha e o barro para a produção das cerâmicas e utensílios da alimentação.

são exemplos de jogos portugueses: bolinha de gude, peteca, amarelinha, 
queimada, brincar de boneca, cara ou coroa, carrinhos de rolimã, boca de 
forno. de jogos africanos; o pião, cabra-cega/cobra-cega, pelada ou futebol, 
brinquedos contados. os jogos de influência indígena são: pique-pega, 
pega-pega, esconde-esconde, a galinha e o gavião, capitão-de-amarra-negra, 
nego-fugido, agostinho, todos jogos de pegador que foram modificados para 
outros personagens, como polícia e ladrão.

soltar pipa, por exemplo, foi introduzido no maranhão pelos portugueses no 
século xvi, porém tudo indica que teve procedência do general chinês Hau-
sin, em 206 a.c., que usou-a como estratégia militar.

a cama de gato, conhecida também por jogos de cordel, ou jogo de fio, tem 
origem em alguns lugares distantes como na nova Zelândia, no Ártico, com 
os índios da américa do norte, tribos africanas e também no brasil, com as 
tribos wapischana, tapirapé, tribo tupi e entre os taulipáng.

da cultura portuguesa, o folclore foi sendo passado de geração em geração, 
e, desta forma, a história foi sendo transmitida, de maneira oral, e aos 
poucos, sendo incorporada também na cultura brasileira, como é o caso das 
lendas e estórias da mula sem cabeça, da cuca, do bicho-Papão, trazidas 
pelos portugueses. cada um dos personagens foi incorporado, e, com o 
tempo, adaptado, se transformando em temas da cultura popular brasileira, 
assimilados de maneira lúdica ao cotidiano das crianças. outras brincadeiras, 
como a amarelinha, a bolinha de gude, jogo de botão e o pião, também vieram 
com os portugueses.

segundo teixeira (2010, p. 02), “[...] identificar a influência negra nas 
brincadeiras infantis brasileira é tarefa difícil, para compreender quais as 
brincadeiras das crianças originaram-se dos negros é preciso que se conheça e 
entenda sua cultura, sua procedência”.

os negros saíram da África de diferentes procedências, muitos foram 
separados na sua origem ou na chegada ao território brasileiro. vieram para 
serem escravos no brasil, com suas diferentes culturas e línguas, acabaram se 
misturando e sofrendo adaptações culturais, como exemplo, na religião, com 
a incorporação de algumas imagens dos santos católicos.

a história africana foi também transmitida através da oralidade, quando 
a mãe-preta contava às crianças seus contos, mitos, lendas e deuses. uma 
característica marcante das brincadeiras das crianças africanas foi o uso da 
música, da dança, com uma marcação rítmica forte e muito própria dessa 
cultura. Podemos dizer que elas trabalham a memória, a musicalidade, a 
atividade física e o contato social com os colegas. algumas brincadeiras como: 
acompanhe meus pés, Pegue a cauda, saltando o feijão, escravos de Jó, este 
muito propagado na infância brasileira, e outros, como mamba, Pengo Pengo, 
terra-mar e obwisana, todas utilizando a movimentação corporal e ritmo 
como elementos lúdicos.

um exemplo foi, a capoeira, uma mistura de dança e rito com movimentos 
muito característicos que também foi propagada no brasil e incorporada 
como prática esportiva, pode acontecer em espaços de academias e também 
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Figura 24 
imagens do jogo de 
futebol e do jogo de 
queimada

Figura 25 
imagens da 
dinâmica do jogo de 
bolinha de gude e 
do jogo de peteca

Figura 26 
a brincadeira de 
cabra-cega e ciranda 
de roda, ou cantiga 
de roda

Fonte:
educação física para 
educadores, 2019

disponível em:
http//:educacao 
fisicapara 
educadores.
blogspot.com

Fonte:
o brasileirinho, 
2019

disponível em:
www.obrasileirinho.
com.br

Fonte:
ilustration children 
Friends, 2019

disponível em:
https://br.123rf.
com

Figura 27 
meninos e o jogo 
de futebol

Fonte:
alto do moinho, 
2019

disponível em:
www.altodo 
moinho.blogspot

os cinco pedaços de ossinhos que são lançados para cima na tentativa de se 
pegar um a um, sendo de diferentes formas e contagens, com o tempo, foram 
sendo substituídos por cinco pedrinhas ou saquinhos com areia. este é um 
jogo, talvez, dos mais antigos no mundo, por ser referenciado na cultura grega 
e romana, sendo que provavelmente aprenderam com os egípcios.

Figura 21 
Jogo de bolinha de 
gude e amarelinha

Figura 22 
brincadeira 

indígena “arranca a 
mandioca”, também 
conhecida por cabo 

de Guerra, e, com 
o barbante, a cama 

de Gato

Figura 23 
imagens dos 5 

saquinhos, ou “jogo 
das 5 marias”, uma 

das brincadeiras 
mais antigas do 

mundo, também 
conhecida por “os 

ossinhos”

Fonte:
Faz Fácil, 2019

disponível em:
www.fazfacil.com.br

Fonte:
Faz Fácil, 2019

disponível em:
wikiwand.com

Fonte:
Pinterest, 2019

disponível em:
https://br.pinterest.

com
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da percepção, da linguagem, inteligência, memória, motivação, conduta 
exploratória e dinâmica em grupos sociais” (FilHo, 2015, p. 18).

segundo a Gestalt, a arte se ampara na pregnância da forma. isto acontece 
quando um objeto, que de maneira simples, possui harmonia e equilíbrio 
entre a sua estrutura e o seu desenho, é um objeto com alta pregnância. 
significa que este objeto possui clareza formal e será visualmente de fácil 
leitura e compreensão.

algumas condições relativas aos elementos visuais podem intervir no modo 
em que acontece esta comunicação visual, de acordo com armheim (1988 
apud maZZilli, 2003, p. 73),

[...] em relação à arte e percepção visual: equilíbrio, configuração, 

forma, desenvolvimento, espaço, luz, cor, movimento, dinâmica 

e expressão [...], são variáveis muito específicas que mudam as 

características numa relação de tempo – espaço – objeto. [...] 

em relação à forma da arquitetura e os elementos do espaço - 

cheio e vazio, dentro e fora, figura e fundo, horizontal e vertical, 

perspectiva, mobilidade, ordem e desordem, simbolismo, expressão 

e função, etc.

estas situações volumétricas são variáveis contínuas e de intensa mudança 
durante um período de observação e vivência. os movimentos gerados em 
função do modo em que vivemos interferem na nossa percepção visual, 
nos conduzem a reagirmos a todos os fatores e objetos que nos cercam. são 
circunstâncias e respostas naturais do indivíduo em seu ambiente sociocultural.

sobre esta natureza fisiológica da percepção, a autora dondis (2015, p. 27) 
esclarece que “todas as respostas são naturais e atuam sem esforços: não 
temos que estudá-las e nem aprender a dá-las”, e sugere ainda que “o que 
vemos é uma parte fundamental do que sabemos, e o alfabetismo visual pode 
nos ajudar a ver o que vemos e a saber o que sabemos”.

são muitos os jogos e as brincadeiras que fizeram ou fazem parte da infância 
das crianças brasileiras. através dessas vivências e experiências lúdicas, 
as crianças realizam associações entre o mundo imaginário e o real, criam 
inúmeros repertórios, que construirão a base social, cognitiva, psicológica, 
pedagógica e corporal, por terem naturezas que trabalham o indivíduo em 
suas diferentes habilidades humanas.

o brincar infantil, nesse início de século xxi, vem sendo rediscutido. É sabido 
que a criança constrói o seu próprio pensar, desenvolve o seu repertório lúdico 
através das suas experimentações, no pensar, agir e sentir.

o brinquedo artesanal, que já foi importante, volta a ser valorizado por muitos 
educadores, ao mesmo tempo em que as escolas estão num processo contínuo 
de revisão de metodologias de aprendizagem, desenhando novos espaços para 
o ensino do século xxi, através do qual a criança aprende fazendo, na cultura 
maker do novo milênio, o aluno passa a ser, o protagonista. novas situações 
pedagógicas, que no seu processo e desenvolvimento, terão no elemento 
lúdico a mediação e o apoio para que isto aconteça.

3.3. Os elementos da comunicação visual e os objetos de estudo
a percepção de uma imagem pelo ser humano parte de um conjunto de 
informações, de linguagens, que harmonizados, compõem a comunicação 
visual, de um objeto, uma obra de arte, uma arquitetura, um móvel, uma 
roupa, ou de um simples artefato.

são muitos os recursos de que dispomos para ampliar o alcance de uma 
comunicação visual, e garantir uma percepção integral que será responsável 
pelas sensações e interpretação das pessoas.

um dos princípios que operou no campo da teoria da forma foi o movimento 
da Gestalt2, que atuou também “[...] no estudo da formação das imagens, 

2 a Gestalt foi uma escola de psicologia experimental cujos estudos foram iniciados pelo filósofo-austríaco christian von 

ehrenfeld, tendo sido oficialmente fundada no início do século xx, por volta de 1910, por max Wertheimer (1880/1943), 

Wolfgang Kohler (1887/1967) e Kurt Koffa (1886/1941), da universidade de Frankfurt. desenvolveram um rigoroso 

estudo experimental na busca de investigar os motivos pelos quais umas formas agradarem mais que outras, apoiada no 

fisiologismo do sistema nervoso para explicar a relação entre o sujeito e o objeto, no campo da percepção.
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criação de uma manifestação visual, sem excluir a interpretação e a resposta 
que a ela se dê”.

esta avaliação coincide com a nossa proposta para utilizar os componentes 
visuais básicos como meio de compreensão dos códigos e significados dos 
objetos e temas escolhidos, a partir do potencial de suas expressões artísticas 
e culturais. Para tal, seguiremos a sugestão de concentrarmos nos elementos 
visuais individuais, para alcançar um conhecimento mais aprofundado de 
suas qualidades específicas.

3.3.2. Elementos básicos da comunicação visual – o ponto, a linha, 
a forma, a direção, o tom, a cor, a textura, a escala, a 
dimensão e o movimento

na etapa de interpretação dos elementos lúdicos de linguagem, dos desenhos, 
esboços, croquis, e imagens, escolhidos para o estudo das características 
e desenvolvimento do capítulo sobre os processos criativos de design, 
buscaremos referenciar este estudo na composição gráfica dos seguintes 
elementos visuais.

3.3.2.1. O ponto
no conjunto das unidades de comunicação visual o ponto é o menor e 
o mais simples. É quase instantâneo que os desenhos e representações 
gráficas iniciem a partir de um ponto, referencial de apoio ou como parte 
da composição de uma imagem. a forma redonda é bem reconhecida no 
contexto ambiental e tem grande poder de atração visual sobre o olho. (2015 p. 
53) desenhados juntos e de forma espaçada os pontos criam uma ilusão 
de um desenho, de um tom, de uma cor, dirigem o olhar e criam diversos 
mecanismos de percepção e reconhecimento.

3.3.2.2. A linha
a linha é iniciada a partir de um ponto, e deste, continuamente, teremos 
o traço, uma linha, reta ou curva. assim, a linha pode ser definida por um 
ponto em movimento, um recurso muito utilizado no momento dos desenhos 
preliminares, dos croquis de ideias e conceitos, de onde algumas ênfases 
surgem para desenvolvimento. a linha é essencial na grafia técnica dos 

3.3.1. Linguagem visual
a linguagem visual configura parte fundamental do sistema de leitura e 
comunicação visual, que tem na sua composição, mensagens formadas por 
signos, códigos e formas, significativas e simbólicas, que representadas e 
caracterizadas por aspectos culturais.

a semiótica nos apoiará com os elementos fundamentais da percepção da 
imagem e da identificação dos diferentes signos e códigos nas linguagens 
dos processos criativos, e a Gestalt nos apoiará segundo o seu princípio geral, 
da percepção visual pela pregnância da forma “[...], no sentido da clareza, da 
unidade, do equilíbrio” (FilHo, 2015, p. 24).

compartilho com a orientação de dondis (2015), sobre o modo visual, não 
oferecer sistemas estruturais definitivos e absolutos. e também sobre o 
questionamento: “como adquirir o controle de nossos complexos meios 
visuais com alguma certeza de que, no resultado final haverá um significado 
compartilhado?” (dondis, 2015, p. 29). a autora orienta que, no contexto 
do alfabetismo visual, “[...] a sintaxe só pode significar a disposição ordenada 
de partes, deixando-nos com o problema de como abordar o processo 
de composição com inteligência e conhecimento de como as decisões 
compositivas irão afetar o resultado final” (dondis, 2015, p. 29).

não existe uma regra irrestrita, o que é necessário é a compreensão real do 
que está sendo estudado, dos significados e ordenações das partes para uma 
interpretação dos meios visuais. e, para isto, o entendimento do alfabeto e 
do significado nas formas visuais decorrem da investigação do processo da 
percepção humana.

são muitos os caminhos que podemos escolher para analisar qualquer obra 
visual, sendo que, um dos mais reveladores é decompô-la em seus elementos 
constitutivos, para melhor compreendermos o todo. esta foi a nossa opção, 
pela desconstrução de seus elementos com a intenção de compreendermos as 
partes e depois o todo de cada obra escolhida. segundo dondis (2015 p. 52), 
“esse processo pode proporcionar uma profunda compreensão da natureza 
de qualquer meio visual, e também da obra individual e da pré-visualização e 
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branco e o fundo negro do palco, da peça Giz, do Giramundo, e também um 
recurso na escolha tonal da coleção Tudo é Risco de Giz, de ronaldo Fraga.

3.3.2.6. A cor
a cor é um elemento que por si só é capaz de influenciar o olhar, gerar 
sensações e emoções. É saturada de recursos especiais que interferem na 
geração e formato da comunicação visual. a cor possui três dimensões que 
são definidas em: primeiro como matiz ou croma, que é a cor em si. existem 
três matizes primárias, amarelo, vermelho e azul. cada uma dessas cores ativa 
uma reação, às vezes de proximidade, como o amarelo da luz solar ou do calor, 
em outras, o azul traduz a sensação de suavidade. a segunda dimensão da cor 
é a saturação, que, em acordo com dondis (2015), significa a pureza relativa 
de uma cor, do matiz ao cinza. a intensidade de uma cor acontece quando 
está mais saturada, mais carregada, gerando assim, colorações vivas e reações 
de muita expressão nas pessoas. a terceira dimensão da cor é a acromática, 
em que o brilho relativo varia do claro ao escuro, interferindo na intensidade 
da luz na cor. são recursos que exploram e mudam a relação com as cores em 
uma filmagem para a tv ou cinema. transformam a sua percepção e assim, 
a reação de quem no papel de espectador. o fato visual, objeto, arquitetura, 
marionetes, e roupas, são artefatos que transbordam informação, cultura, 
história, e somente farão sentido se acionarem as cores em algum elemento 
ou detalhe na sua imagem. cor é emoção e revelação.

3.3.2.7. A textura
a textura é outro elemento que transforma não apenas o sentido da visão, mas 
principalmente a percepção pelo o tato. a textura vai relacionar um conjunto 
de pequenas variações, muitas vezes percebidas primeiro pela visão e, ao 
ativar a curiosidade, a vontade em reconhecer também pelo toque da mão. É 
um artifício poderoso quando a composição dos materiais juntamente com 
a sensibilidade da visão e do toque impulsionam novas experiências, como 
exemplo, o “livro ilegível” e “os pré-livros” de bruno munari, com mensagens 
visuais e táteis variadas. instigaram e aproximaram à descoberta do livro e da 
leitura pelas crianças.

projetos de arquitetura, design, e das áreas onde o instrumental de desenho é 
o modo de representação gráfica. no design de objetos, ambientes, e da moda, 
assume diversas formas para conseguir expressar um objetivo e intenção 
proposital de seu autor.

3.3.2.3. A forma
É a linha que estrutura e conduz o desenho da forma. são três formas básicas 
que compõem e geram diversos signos e significados na linguagem das artes 
visuais – o círculo traduz continuidade, proteção e concentração; o triangulo 
gera uma leitura de tensão, de semelhanças e diferenças; e o quadrado, 
percepções de equilíbrio e de imagem modelo. sensações que as formas 
transmitem e que, de acordo com dondis (2015, p. 59), “[...] nas combinações 
e variações infinitas dessas três formas que derivam todas as formas físicas da 
natureza e da imaginação humana”.

3.3.2.4. A direção
cada uma das formas básicas de expressão tem respectivamente suas direções 
visuais básicas, ou seja, o círculo tem a curva, o triângulo, a diagonal, e o 
quadrado, a horizontal e a vertical, provocando associações e mensagens 
visuais significativas. a referência horizontal-vertical tem na sua percepção 
o equilíbrio, o bem-estar e a estabilidade em relação às questões visuais. a 
diagonal refere-se a algo mais ousado que instiga na busca da estabilidade. 
as resultantes curvas buscam associações mais amplas, de abrangência e 
também de repetição. estas forças são fundamentais na organização dos eixos 
de leitura dos desenhos, para entendermos a direção sugerida por cada autor.

3.3.2.5. O tom
o tom surge quando em um desenho, croqui ou esboço de forma, a linha 
se apresenta com mais intensidade, sobreposta graficamente, transmitindo 
sombra e luz, às vezes de maneira bastante fiel à luz solar ou também por 
outras situações artificiais e cênicas. sombra e luz, tons e sobre tons, são 
recursos que comunicam temas mais curiosos e intrigantes, assustadores, 
quando exploram o claro e escuro, e o efeito de obscuridade da luz. esse efeito 
gera uma escala de tons do mais claro seguindo para os tons de cinza até o 
efeito mais escuro. essa foi uma estratégia com os bonecos e marionetista em 
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conduzida pelo movimento de toda a cena visual. a dinâmica do movimento 
como componente visual é eficaz e instantânea.

veremos no próximo capitulo os quatro objetos pesquisados organizados e, 
sobre eles, empregados os fundamentos, da semiótica e da Gestalt, juntamente 
com a sintaxe da linguagem visual, com o objetivo de identificar os elementos 
gerais de análise em relação ao signo, as linguagens, a cultura e o lúdico.

3.3.3. A Classificação Geral dos signos, da linguagem e da cultura 
e do lúdico

apresenta-se a seguir as etapas de construção do primeiro quadro com a 
classificação geral dos signos, das linguagens, e da cultura, com o objetivo 
de perceber e identificar em cada processo criativo, a sua contribuição para o 
contexto geral do elemento lúdico.
(quadro na página final desse capítulo)

a primeira parte do quadro é destinada à 1ª ênfase, que considera o design 
como um fenômeno de linguagem. entendendo-o como elemento de 
comunicação em que os produtos assumem e produzem mensagens. são 
constituídos por meio de signos que acabam por gerar significados.

sobre os signos que serão apresentados, partimos dos mais simples e 
objetivos de serem identificados. seguindo a gramatica especulativa, reafirmo 
por “[...] fornecer as definições e classificações para a análise de todos os 
tipos e elementos [...] e tudo que está neles implicado: a representação e os 
três aspectos que ela engloba, a significação, a objetivação e a interpretação” 
(santaella, 2018, p. 05).

e, para alcançar este propósito, adotamos uma construção por etapas – a 
primeira: dos signos, seguindo a natureza triádica do signo, desenhamos 
esquemas de análise sobre cada objeto, como também, em seguida, sobre a 
natureza da linguagem e da cultura. são esquemas e conceitos de linguagens 
visuais como o exemplo abaixo, que foi desenhado em escala maior para 
apoiar a leitura no quadro 1.

3.3.2.8. A escala
a escala é uma referência de medida usada para indicar as diferentes 
tamanhos e proporções entre os diferentes componentes de uma cena visual. 
a medida é fato importante para definir soluções de projetos, como no caso 
do design de um objeto, ambiente ou de uma arquitetura, porém, o contexto 
é também fator significativo para uma percepção correta de todo o cenário. a 
escala está associada às proporções humanas, ideal, quando se tem o homem 
médio, valendo para dimensões de roupas, objetos, ambientes domésticos, de 
trabalho e determinados espaços públicos.

3.3.2.9. A dimensão
a dimensão é real na vida de todas as pessoas. É fácil percebê-la como também 
senti-la, com o auxílio de uma simples técnica de perspectiva. vários efeitos 
são alcançados através dos desenhos e projeções em perspectivas e assim 
diferentes dimensões podem se cruzar em um mesmo espaço, como na peça O 
Pirotécnico Zacarias, do Giramundo. quando o espaço cênico recebeu diferentes 
cenas e montagens, ao fundo, filmagens em movimento, em seguida, planos 
de filmagens em espaços urbanos, no proscênio, os atores com os cenários 
fixos, transportando a plateia para outra realidade. são efeitos que acontecem 
produzidos pela perspectiva aliada a outros recursos de imagens visuais, como 
claro-escuro, luz-sombra e velocidade-movimento.

3.3.2.10. O movimento
o movimento é um dos elementos com maior força visual dentro da nossa 
vivência e experiência humana. o efeito que o movimento é capaz de gerar no 
olho quando usado junto com todos os outros recursos e técnicas de imagem 
visual, criam distorções e ilusões que traduzem o contexto, mas que a nossa 
consciência é capaz de interpretar e reconhecer a sua realidade. citando a 
mesma peça, O Pirotécnico Zacarias, a quarta parede desaparece, e a plateia é 

Figura 28 
O livro ilegível e 

os pré-livros, por 
bruno munari, 
e duas crianças 

manuseando a obra

Fonte:
medium, 2020

disponível em:
https://

medium.com/@
carolinaferreira/

munari-livro-ileg
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Figura 30 
visão triádica da 
linguagem

Fonte:
elaborada pela 
autora

a terceira parte do quadro 1 foi destinada à cultura e denominada como 3ª 
ênfase. nela tratamos da cultura “propriamente dita”, da cultura lúdica e 
da cultura visual lúdica, que será investigada em cada objeto de estudo, a 
partir dos valores visuais, distintos e diferentes (maZZilli, 2007). serão 
peças fundamentais em apoio à interpretação da linguagem visual lúdica dos 
processos criativos e dos objetos em estudo e na etapa de produção final. 
esperamos confirmar o que mazzilli (2007, p. 3) aponta sobre a cultura visual 
lúdica: “a cultura visual lúdica do designer e do cliente, em interação com 
aquela da criança, determinarão as novas significações visuais do objeto, do 
espaço e do ambiente”, ampliando sua interação não apenas sobre a criança, 
mas também aos jovens e adultos.

considerando que todo objeto ou artefato tem um significado referencial, 
vamos compreender como este signo é percebido pela sua comunicação 
visual e se é interpretado na sua relação com o lúdico? 

o segundo destaque no quadro 1 foi para a linguagem do design, com o 
objetivo de entender dos aspectos comunicativos, sobre as linguagens 
visuais e lúdicas. nesta parte, procedemos com base na 2ª ênfase, que trata 
da linguagem do design propriamente dita, em que as questões constitutiva 
(características), ontológica (estudo do ser) e epistemológica (a origem, a 
estrutura e os métodos do saber) são avaliadas. esta orientação possibilita 
que, sejam ampliados os questionamentos sobre a linguagem visual e a 
linguagem lúdica, apoiada na produção do design dos objetos estudados, por 
acreditar que os produtos falam por meio da linguagem.

o exemplo a seguir, também em escala maior para apoiar a leitura no quadro 
1, apresenta, de maneira triádica, os conceitos referentes à linguagem visual, 
à linguagem visual lúdica e a sua relação de efeito no seu interpretante/
intérprete. vamos compreender como o design é percebido pela sua linguagem 
visual e interpretado na sua linguagem visual lúdica?

Figura 29 
visão triádica do 

signo na definição 
de Pierce

Fonte:
elaborado pela 

autora, baseada em 
braida e nojima 

(2014) e niemeyer 
(2013)
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Figura 32 
visão triádica 
do lúdico

Fonte:
elaborada pela 
autora

concluindo o quadro 1, apresento o conceito do elemento lúdico desta 
pesquisa, com suas formas, palavras e características mais significativas, 
simbólicas e recorrentes ao longo de todo o caminho de busca, verificação e 
interpretação.

no decorrer do capítulo 4, compreenderemos a trajetória dos processos cria-
tivos pesquisados, as mediações do elemento lúdico e das linguagens visuais.

este processo apoiará o fundamento científico da leitura visual, ao permitir 
que a identificação, a interpretação e a articulação sobre o elemento lúdico, 
e verificar se este atua como mediador e interlocutor em relação as demais 
categorias de análise – a cultura e o contexto.

É pertinente esclarecer que mantivemos a estrutura triádica, com a proposta 
de manter uma leitura formal e relacional entre os conceitos, assim, o modo 
e o meio de expressão se comportam para uma compreensão geral sobre este 
processo criativo.

e, como síntese deste primeiro quadro de classificação e interpretação de 
todos estes elementos, a 4ª ênfase trata do lúdico. É questão principal nesta 
pesquisa sobre os processos criativos, responder se o lúdico é elemento 
mediação e inter-relação entre a linguagem, a cultura e o contexto.

Figura 31 
visão triádica 

da cultura

Fonte:
elaborada pela 

autora
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“Por menor que seja o intervalo entre a intenção e a 
realização, é ali que a criação tem lugar.”

(salles, 2016, P. 19)
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4. Processos criativos de desgin contemporâneo

Vestígios, marcas, traços, croquis, esboços, copias, rasuras, rascunhos, anotações, 
roteiros, ensaios, entrevistas, maquetes, projetos, cadernos de processos (salles, 
2016), dentre outros, são registros e instrumentos compositivos do processo 
criativo, que comunicam suas formas visuais ao final de cada obra.

aqui nos interessam estes fragmentos e meios de registro que simbolizam a 
construção a partir da ação do artista. É a mediação do elemento lúdico que 
estamos verificando e a sua inter-relação entre a linguagem, a cultura e o 
contexto da criação. É sobre esta fresta na criação do lúdico, da sua linguagem 
escolhida pelo artista, que o representa e simboliza através de um risco, um 
traço, uma forma ou uma arquitetura. este gesto que ganha materialidade e 
se mostra ao espectador.

no capítulo anterior chegamos à definição sobre o que caracteriza o elemento 
lúdico (ver quadro 1). de acordo com o desenvolvimento conceitual sobre 
os signos, as linguagens envolvidas e a cultura representada nos processos 
criativos, foi elaborado um conjunto de palavras sobre o significado do lúdico 
nesta pesquisa.

o elemento lúdico é composto de formas curiosas, diferentes, afetivas, 
divertidas, coloridas, para brincar, geométricas, de cheios e vazios, com 
espaços livres e convidativos. seus desenhos podem ser simples, mas também 
exagerados, caricatos, legíveis, simbólicos, com significados e humanizados. 
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É neste momento que o lúdico pode ser percebido como um fator relevante na 
criação, no design dos objetos, nos projetos de arquitetura, na arte do teatro 
de bonecos e da moda.

no Projeto mobi, do qual faço parte, o percurso do lúdico foi identificado 
no seu processo criativo, mas foi necessário buscar o mesmo elemento, para 
uma melhor compreensão do instante, desta escolha na criação e composição 
visual em outros processos de estudo.

a interpretação será feita, considerando o momento da escolha do tema e 
do conceito, no caminho traçado pelo artista, na sua ação e no movimento 
criativo de construção de suas peças. quase como o papel do crítico de arte, 
que segundo salles (2016, p. 23), procura entrar na complexidade desse 
processo: “o poder da descoberta de cada teoria e a habilidade interpretativa 
de cada pesquisador oferecem a possibilidade de nos aproximarmos mais 
do percurso criador”. e, ainda segundo o autor, “se o objeto de interesse é o 
movimento criador, este, necessariamente, inclui o produto a ser entregue ao 
público (salles, 2016, p. 23).

Procedimentos
nesta fase, os procedimentos desenvolvidos referentes aos objetos de estudos 
e processos criativos foram, revisão bibliográfica e iconográfica, levantamento 
de campo, entrevistas e organização dos dados para a fase de análise e 
percepções dos signos, símbolos, códigos e linguagens visuais.

Foram registros de naturezas diversas, entrevistas, muitos croquis, esboços, 
maquetes, projetos de arquitetura, de design, cadernos pessoais e documentos 
(em versão original e digitais/vídeos da internet) dos processos criativos. cada 
registro e cada vestígio dos autores envolvidos são partes que permitiram a 
construção dos percursos, a investigação da participação do elemento lúdico 
entre as camadas dos processos criativos e verificar as conexões entre as 
categorias de estudo.

com este propósito de estudar quatro processos criativos vou acompanhar 
salles (2016), quando aborda, em Gesto Inacabado, que algumas pesquisas 

Podem conter também, sobreposição de formas criativas, lúdicas, vindas da 
natureza, subjetivas, pessoais e coletivas.

Portanto, estamos falando das formas e de seus conteúdos, signos, símbolos 
e códigos. os conteúdos escolhidos foram determinantes nos resultados, 
comunicaram por meio de suas formas e estas simbolizaram e representaram 
seus temas, culturas e contextos.

como exemplo, as formas e a volumetria das escolas infantis – emeis 
–, representam e caracterizam o projeto na sua solução arquitetônica e 
simbolizam a relação com o contexto pedagógico, assim como as formas e a 
modelagem dos bonecos da peça Pedro e o Lobo representam, além da estória 
infantil, numa concepção e solução mais simples, para apresentação do 
espetáculo, de maneira mais próxima das crianças, com cenário e bonecos em 
escala adequada para ser montado e levado para qualquer lugar, e muito por 
isto, este foi, segundo um dos diretores, ulisses tavares, o espetáculo com 
maior número de apresentações da trajetória do Giramundo.

o universo lúdico será apresentado dentro de cada narrativa, observando as 
diferentes soluções criativas e suas formas, investigados nos seus contextos, 
de maneira coletiva ou individual, os processos criativos foram motivadores 
em buscar o encontro e as conexões de linguagens e comunicação visual.

um mergulho no mundo mágico da arte lúdica, com o design do Giramundo, 
do ronaldo Fraga, do mobiliário infantil com o mobi e da arquitetura escolar 
das emeis.

4.1. Contexto e procedimentos

o que move conhecer diferentes processos criativos? qual é a curiosidade 
em ver outros cadernos de processo? a arte e a essência da criação é algo 
que interessa a muitos que vivenciam este universo. como perceber o que 
atrai o olhar e a curiosidade do espectador? quais formas representadas que 
mais interessam e simbolizam algo que contenha o lúdico como estratégia, ou 
melhor, como característica principal na linguagem visual do artefato criado?
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4.2. Mobiliario infantil interativo – O Processo criativo e o 
design centrado na criança (de 0 a 5 anos e 8 meses)

o mobiliário infantil interativo teve início em 2004, momento em que 
era o objetivo final da disciplina desenho do objeto, vinculada ao curso de 
arquitetura e urbanismo da universidade nove de Julho, em são Paulo, onde 
iniciei minha carreira acadêmica.

em parceria com o curso de assistência social e de Pedagogia, a disciplina 
realizou um trabalho voluntário onde os móveis produzidos foram doados para 
equipar as brinquedotecas de instituições e onGs carentes da cidade de são 
Paulo. Por dez anos o projeto gerou uma grande empatia junto à comunidade 
acadêmica, às crianças dos espaços infantis e sociedade. em 2010, o projeto 
do mobiliário interativo passou a ser realizado no centro universitário belas 
artes em são Paulo, como Projeto mov/ba3, e em 2014 teve início no centro 
universitário metodista izabela Hendrix, em belo Horizonte, como Projeto 
de extensão mobi.

ao passar por estes dois modelos acadêmicos, um sendo disciplina e outro 
como projeto de extensão, o olhar para a investigação sobre o processo criativo 
e sobre o lúdico se inserem na minha busca, transformando em pesquisa, a 
percepção da complexidade dos processos em grupo.

a questão do lúdico aliado à linguagem apareceu como um elemento fascinante 
e curioso, não apenas pelos temas dos móveis, mas, também, pelos signos e 
símbolos gerados durante a sua concepção em cada etapa acadêmica.

a percepção para a linguagem visual lúdica foi fundamental para alcançar 
formas simples e criativas que buscavam, na interação com o objeto, a conexão 
com as pessoas para o produto desenvolvido.

como disciplina – desenho do objeto –, tivemos turmas com 40 a 50 alunos, 
divididos em grupos de 4 a 5 alunos, totalizando muitas vezes, 10 móveis 

3 Projeto mov/ba, foi coordenado pela professora denise xavier, com a participação de outros professores do curso de 

arquitetura e urbanismo do centro universitário belas artes de são Paulo.

vêm avançando em direção a uma generalização sobre o processo de criação, 
levando a princípios que norteiam uma possível morfologia ou teoria da 
criação. É o estudo das singularidades buscando generalizações.

creio que esta orientação de estudo, é compatível com a nossa pesquisa, por 
entender que – o processo criativo – é comum aos quatros objetos de estudo, 
e sim, teremos aproximações e também diferenciações, por serem objetos de 
natureza diferentes, mas que, das singularidades em direção ao global, vamos 
aproximar de uma interpretação desejada de cada objeto pesquisado.

a proposta final deste processo, é materializar algo que traduza a mediação 
e a inter-relação do lúdico na interface destes estudos. tem um propósito, 
ampliar o diálogo entre as linguagens, não de uma maneira superficial, mas 
sim como um registro material de um processo criativo. nosso produto final 
terá este objetivo, representar o registro de uma pesquisa, e ser um processo 
criativo em consonância com as questões contemporâneas.

Figura 33 
Kit-quadro 
mobi 2016

Fonte:
arquivo pessoal
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seu conceito, o lúdico como elemento de mediação.

brougère (2010) aponta que é útil considerar que o brinquedo possui sua 
dimensão funcional, mas também, uma dimensão simbólica. indicando que 
função e símbolo estão diretamente ligados e são indissociáveis no brinquedo. 
no mobiliário do mobi temos o signo, que é o projeto de cada móvel, o objeto 
em si, que remete a função, e temos os efeitos simbólicos que serão gerados 
nas pessoas, as sensações e as lembranças.

desta maneira, em todos os móveis desenvolvidos, a linguagem lúdica foi 
expressada de diferentes formas, traduzindo a cultura do universo infantil, 
a partir da composição entre o jogo e a brincadeira, como na estante 
“monstante”, na qual a imagem do olho do monstro, o jogo de volumes, 
instiga a possibilidade de escalada para pegar um livro ou brinquedo.

esta interação lúdica sempre foi uma das premissas básicas para criar o 
movimento na sua origem formal e conceitual, como foi expressado no 
tabuleiro do jogo de botão da mesa giratória, ou nas formas geométricas nos 
baús, remetendo a uma lembrança do jogo eletrônico tetris.

Figura 35 
monstante – mobi 
2014

Fonte:
arquivo pessoal

Figura 36 
baú tetris – mobi 
2014 – Jogo tetris

Fonte:
arquivo pessoal

por turma. considerando que tínhamos entre 3 a 4 turmas por semestre, 
totalizávamos de 30 a 40 móveis por semestre. uma produção grande em 
um curto período, que, no final do semestre era doada de maneira muito 
gratificante e feliz. Já como Projeto de extensão – o mobiliário infantil 
interativo –, ganhou um tempo maior de amadurecimento, e de pesquisa.

Foi nesta etapa que o processo criativo, ao absorver a dinâmica da criação da 
disciplina, ampliou e mudou sensivelmente o desenvolvimento, com o tempo 
de um ano inteiro de trabalho. um grupo, com 15 alunos, que divididos em 
grupos menores por móvel, participava e criava de forma conjunta durante 
todo o processo criativo, um aprendizado coletivo, fruto da convivência e do 
próprio processo.

no desenvolvimento infantil, a manipulação de um brinquedo conduz a criança 
experimentar diferentes sensações e apropriações deste objeto. a relação com 
objeto acontece não apenas na situação do mundo real, mas também através 
da mediação, que surgem nas imagens, símbolos ou significados lúdicos.

o mobiliário infantil é um objeto, com uma função real representada, como 
exemplo, o de uma mesa. a mesa quando aliada ao elemento lúdico, se 
transforma em brinquedo, virando a mesa árvore. combinada com um jogo 
de tabuleiro, a interação lúdica acontece e outras formas de brincar e apropriar 
surgem com o tempo.

a imagem da árvore e o jogo, ao serem transportados para o móvel, têm no 
lúdico a mediação com a brincadeira, o divertimento, o simbólico e a cultura. 
como brinquedo, este móvel será uma fonte de apropriação de imagens e de 
diversas representações gráficas. cada móvel produzido do mobi carrega no 

Figura 34 
estudo e 

modelagem da mesa 
árvore – mobi 2016

Fonte:
arquivo pessoal
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cultural se apresenta nesta relação expandindo o senso comum das 
brincadeiras e apoiando a interatividade.

algumas questões funcionaram como um radar para o aprofundamento da 
investigação lúdica:

a) de que forma o universo cultural lúdico pode ser ampliado como linguagem 
e representado no design dos móveis infantis para os ambientes educativos?

b) como o processo criativo pode se desenvolver e responder a estes elementos 
por seu público destinatário?

estes questionamentos embasaram e fundamentaram o Projeto mobi na 
interdisciplinaridade do ensino, com a extensão e a pesquisa. naquele 
momento, ano de 2016, efetivando uma das novas propostas do Projeto 
Político Pedagógico do curso de arquitetura e urbanismo (implantado 
no 2º semestre letivo de 2007), ao estabelecer uma parceria com o curso 
de Pedagogia, na pesquisa intitulada O processo lúdico criativo, construtivo e 
pedagógico: a nova relação de produção e uso dos Espaços no Ensino Infantil nas Umeis 
em Belo Horizonte (2016/2017).

4.2.1. Metodologia. Abordagem. Processo Criativo.
todo processo de ensino tem como função principal desenvolver um método 
de transferência de conhecimento. alguns deles, como a metodologia ativa 
(aprendizado baseado em problemas), desenvolvem no aluno a capacidade de 
buscar o conhecimento a partir de interesses próprios e de conhecimentos 
preexistentes, enquanto em outros métodos o professor é detentor do saber 
e através da didática repassa-o aos subordinados. vivemos tempos de ampla 
informação, disponível abundante e mutável, deste modo, vem perdendo 
força a ideia do saber individualizado, sendo mais importante ensinar os 
fundamentos, seus princípios e filtros.

todo processo de decisão na vida profissional passará pelos valores individuais 
em relação ao mundo. quanto mais o professor possibilitar aos estudantes 
perceberem-se como seres inseridos no mundo, tanto mais se sentirão 
instigados a responderem aos novos desafios.

com o tempo, foi natural o amadurecimento dos processos criativos, 
devido a uma afinidade maior dos alunos em relação ao tema, o respeito às 
especificidades dos locais de estudo, ao design ergonômico, às funções e às 
possibilidades no brincar. e, assim, o design dos móveis produzidos na etapa 
anterior retroalimentavam a edição seguinte.

a linguagem lúdica assumiu o protagonismo no projeto, como um diferencial 
na comunicação visual dos móveis e nas relações sociais que aconteciam em 
função dos seus resultados. um dos recursos mais estudados foi o de criar 
novas situações lúdicas, incorporando sempre uma opção de jogo no design 
dos móveis.

entendemos que o jogo contribui para a construção das relações sociais, das 
situações do cotidiano, podendo ser expressado nas atividades artísticas e tam-
bém nas atividades educativas, e, assim, principalmente, ao ensino infantil.

quando aproximamos a linguagem lúdica com o ambiente educativo 
percebemos uma demanda por um estimulo ao desenvolvimento da 
aprendizagem a partir da interação entre educação e o lazer. a dimensão 

Figura 37 
cadeira de leitura, 
baús e banquinhos 

– mobi 2016

Fonte:
arquivo pessoal
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o Projeto de extensão mobi funcionou muito bem para analisar todas essas 
etapas do design thinking. o modelo do Projeto de extensão possibilitou 
um modo de transferência de conhecimento diverso: 1) o momento da 
compreensão do tema e das questões gerais; com uma primeira visita de 
reconhecimento do lugar e das crianças, insere o estudante no contexto social 
e espacial para o desenvolvimento de suas ideias e problematizar as questões 
de forma técnica e afetiva; 2) uma atividade lúdica, chamada de arq-diversão, 
é elaborada e desenvolvida pelos alunos da arquitetura com o objetivo 
de aproximar das crianças, sentir e se familiarizar com as brincadeiras, as 
escalas que variam de 0 a 5 anos e oito meses e estabelecer um olhar mais real 
para os móveis que irão desenvolver. este seria a momento da observação, 
demarcando a etapa da empatia, de insights e foco, caminhando para o 
projeto do produto a partir da experiência do usuário.

a fase da criatividade se inicia com a etapa 3) definição do foco: por sorteio, 
o tipo do móvel, e verbos de ação como palavras chaves: “inverter”, “somar”, 
“subtrair”, “ampliar”, “encaixar”, “sobrepor”. são cinco tipologias de móveis: 
baús, cadeiras, mesa, estante e kit-quadro (uma tipologia mais livre). os alu-
nos são organizados, momento em que as informações adquiridas e pesquisas 
realizadas, são questionadas e testadas. os insights iniciais acontecem e são 
verificados em relação ao objetivo principal. no mobi, esta etapa é desafia-
dora e se mistura rapidamente ao próximo momento: 4) idealizar, fase dos 
brainstorms, na qual os alunos trocam muitas informações, testam todas as 
alternativas, desenham muito e constroem as primeiras maquetes de estudo 
com o intuito de percepção, e sentir se as idéias estão afinadas e as soluções coe-
rentes, seguindo para: 5) etapa da prototipagem e construção em diferentes 

Figura 38 
esquema de 
processo do design 
Thinking

Por outro lado, sistematizar o conteúdo traz os detalhes à luz e facilita a 
compreensão. numa relação com a nuvem contemporânea de informação, 
onde se pretende armazenar tudo, existe uma questão: até que ponto 
conseguiremos filtrar e selecionar a informação? como ver dentro da 
nuvem e separar a informação, de modo que se entenda a partícula e todo 
o processo? assim, o método científico resolve parte do problema, não 
basta selecionar alguns conteúdos que irão abranger todos os problemas do 
exercício profissional. É mais importante perceber o problema, estabelecer 
as premissas para depois buscar no repertório individual e na pesquisa a 
solução. o caminho é de busca, em que o mais importante é desenvolver o 
olhar e saber filtrar a informação.

no primeiro momento, ainda como disciplina, o pensamento cartesiano 
e metodológico foi rigorosamente estabelecido no mobi, como forma de 
solucionar o problema: construir o móvel infantil interativo. Porém, com o 
amadurecimento do Projeto, este processo foi sendo questionado, o tempo 
de gestação de cada momento criativo foi melhor percebido e os fenômenos 
compreendidos. ao observar os problemas por diferentes ângulos, entrevistar, 
vivenciar o tema e estudar a questão lúdica do design junto com a pedagógica, 
tudo isto contribuiu para este realinhamento, e uma nova abordagem surgiu 
para possibilitar um processo mais verdadeiro e claro.

assim, pensar o problema numa outra abordagem foi transformador, e a partir 
do design Thinking todo o mapeamento aconteceu centrado no usuário e nas 
etapas do processo, que buscam explorar o problema por diversos ângulos e 
perspectivas, numa dinâmica de ir e vir, em que não existe uma receita exata 
para seguir como modelo e alcançar o resultado pretendido.

essa nova abordagem trouxe mais êxito para as discussões em grupo. num 
ambiente colaborativo, o processo criativo passou acontecer de forma não 
linear, com alunos de diferentes períodos, com participações pontuais da 
equipe pedagógica, dos professores e das crianças. desta forma, aumentamos 
a interação entre os participantes e as etapas de trabalho.
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na abordagem do design Thinking, o processo de desenvolvimento nunca está 
fechado. no mobi, isso aconteceu em todos os processos realizados. dentre 
muitas variáveis, um exemplo, foi na etapa de 2016, depois de todo o caminho 
percorrido e a imagem visual do móvel definida, na hora em as cores foram 
pensadas, escolhidas, e depois produzidas manualmente, uma tonalidade 
ficou diferente e a pintura foi totalmente redefinida. uma situação natural 
do processo artístico da pintura. consequentemente, os móveis ganharam 
outras cores e movimentos, e apesar disto, não foi interpretado de maneira 
errônea, ao contrário, entendemos que fez parte do processo, foi natural e o 
resultado refletiu o que se esperava – criar, projetar, testar, construir e doar 
um móvel infantil interativo.

as questões iniciais lançadas como problema no Projeto de extensão foram 
constantemente retomadas: como o mobiliário infantil pode ocupar o espaço 
educacional de modo a contribuir com as práticas pedagógicas; qual a relação 
das crianças com os objetos que as cercam? e como o elemento lúdico 
contribui pra isso?

o grande momento de avaliar estas questões acontece com a entrega do 
mobiliário, quando o aluno entende que não encerrou, mas que este é um 

Figura 39 
Processo de pintura 
da estante livro – 
detalhe modificado 
– mobi 2016

Fonte:
arquivo pessoal

escalas, usando programas de computador ou manualmente, experimentando 
materiais, checando as proporções, o conceito e a linguagem lúdica.

entende-se, portanto, o mobiliário infantil no contexto escolar como uma 
possibilidade para as crianças a partir da interação com elas. Fica evidente 
a transformação do desenho, quando este se distância do mundo frio dos 
softwares, e se modifica, quando se dá nome às crianças, às escolas, às 
professoras e quando se lembra da energia delas. neste momento, acontece 
às vezes um retorno às informações mais importantes e um ajuste junto à 
coordenação pedagógica da escola pode ser necessário. a hora é de selecionar 
o modelo que equacionou melhor todas estas variáveis, o que ocorre na fase 
6) do testar.

ao chegarmos nessa fase, foi necessário visualizar já na escala 1/1 e, para 
isto, reinventamos em 2017, a atividade lúdica e convidamos as crianças para 
participar do processo. recebemos uma turma de 20 crianças no laboratório 
de maquete e nas áreas externas, jardins e quadras do izabela Hendrix, onde 
estavam montados os cinco protótipos, mesa, cadeira, estante, baú e kit-
quadro, em papelão e com tintas, rolinhos e pincéis para elas pintarem e se 
divertirem com os modelos. Foi muito importante para os alunos do Projeto 
mobi, que, neste momento, vivenciaram observaram e verificaram questões 
de escala, das formas e das linguagens visuais dos móveis. visualizar a alegria 
das crianças representada nos protótipos foi um grande incentivo neste 
momento criativo e uma certeza que o processo estava fazendo sentido.

definido o modelo, partimos para 7) fase de implementação, na qual os 
desenhos técnicos são elaborados, primeiro para um corte a laser em escala 
intermediária 1/5 ou 1/10 e, novamente, uma aprovação final na pelos 
integrantes e professores, para somente depois seguir ao corte na escala 
1/1, na marcenaria parceira do Projeto mobi. neste momento, acontecem 
também os estudos cromáticos e os ajustes mais sutis, que são catalogados 
em uma ficha resumo sobre cada móvel compondo um caderno e manual de 
montagem, sobre o processo criativo. Foram elaborados também resumos, 
apresentações e banners para a semana da extensão e para o congresso de 
Pesquisa e iniciação científica, que acontecem anualmente na instituição.
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a seguir, apresento uma análise da produção dos quatro anos de experiência 
do mobi. Foram analisados os móveis dos anos de 2014, 2015, 2016 e de 2017, 
totalizando 20 móveis. no ano de 2018 o projeto participou do iv congresso 
de Pesquisa e da v semana de extensão, eventos acadêmicos do ceumiH, e 
em 2019 acontecendo apenas de maneira projetual e sem maquete física.

o método de levantamento do processo criativo do mobiliário infantil foi 
através de registros históricos, observação, comparação, depoimentos e 
entrevistas, considerando:

a) tipo, conceito, referências e conexões culturais;
b) interação, caráter lúdico e pedagógico;
c) representação gráfica, ergonomia, linguagem visual, linguagem lúdica e 

design contemporâneo.
d) identificação das principais formas e modelos de design produzidos como 

linguagem lúdica.

processo em movimento. a criança não precisa de manual de usuário, ela tem 
a capacidade de se apropriar dos objetos e a dar usos para eles que não foram 
pensados a priori.

a experiência de visualizar o móvel criado sendo apropriado pelas crianças 
retoma novas questões de projeto. o uso, as patologias, a reflexão sobre a 
linguagem lúdica e mesmo a diferença do objeto imaginado no início, para 
aquele construído, remonta no aluno extensionista as questões fundamentais 
de raciocínio de projeto. como disse um dos grupos:

“Uma surpresa, que aconteceu com todas as equipes, foi a percepção da escala, em 
relação ao desenho projetado no computador, a percepção e a visualização produzida 
em nossa mente no decorrer do projeto e no resultado final. Quão grande, ficou o 
mobiliário na realidade.” (matheus Fadull, aluno no Projeto mobi 2014)

como processo criativo, o Projeto de extensão mobi buscou, e conseguiu, 
desenvolver a capacidade projétil dos alunos, ampliar a percepção sobre as 
questões do design, da linguagem lúdica, e da sua função social, ao atuarem 
de forma coletiva num sentido propositivo para a comunidade.

Figura 40 
mobiliários da 

edição do mobi 
2015 e 2016

Fonte:
arquivo pessoal
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instituição pesquisada 
Colégio Metodista izabela Hendrix
ano 2014

Figura 41 
alunos do curso 
de arquitetura e 
urbanismo – mobi 
2014

Figura 42 
entrega dos móveis 
– mobi 2014

Fonte:
arquivo pessoal

Fonte:
arquivo pessoal

os procedimentos de investigação sobre a linguagem lúdica no processo 
criativo seguiram a sua construção estética, a partir dos componentes da 
sintaxe da linguagem visual: conceito, o ponto, a linha, a forma, a direção, 
a luz e a cor, a textura, a escala, a dimensão, e o movimento. nas categorias 
de análise, prosseguimos a interpretação a partir dos signos, símbolos, 
linguagens, considerando as premissas do design, da cultura e do lúdico.

4.2.2. Percepções Preliminares
apresento a linha do tempo do projeto mobi, com os nomes dos móveis e 
por etapa, para em seguida, demonstrar os quadros individuais, com a 
interpretação gráfica dos signos, símbolos e linguagens visuais dos móveis, 
que compõem uma visão global das formas lúdicas, no quadro síntese 2 - 
comunicação visual e o elemento lúdico do projeto de extensão mobi e a sua 
análise individual.

Quadro 2 – linha do tempo do Projeto de extensão mobi
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instituição pesquisada
Fundação doM bosCo
ano 2016

Figura 46 
alunos do curso 
de arquitetura e 
urbanismo – mobi 
2016

Figura 47 
arquidiversão na 
Fundação dom 
bosco, lançamento 
da exposição mobi 
2016

Figura 48 
apresentação 
no ii congresso 
de Pesquisa do 
ceumiH, e entrega 
do mobiliário na 
instituição, pelos 
professores Gabriela 
mafra barreto e 
mozart Joaquim 
vidigal

Figura 49 
entrega do 
mobiliário na 
instituição, pelos 
professores Gabriela 
mafra barreto e 
mozart Joaquim 
vidigal.

Fonte:
arquivo pessoal

Fonte:
arquivo pessoal

Fonte:
arquivo pessoal

Figura 45 
diretora e vice- 

diretora da escola. 
aluna apresentando 

o projeto no 
congresso

Fonte:
arquivo pessoal

instituição pesquisada
esCola MuniCipal padre geraldo de souza
ano 2015

Figura 43 
espaço das 

atividades lúdicas 
da em Padre 

Geraldo de souza 
em sabará – 

alunos do curso 
de arquitetura e 

urbanismo – mobi 
2015. atividade 

da arquidiversão e 
pintura

Fonte:
arquivo pessoal

Figura 44 
Pintura das crianças

Fonte:
arquivo pessoal
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apresentação no
iii Congresso pesquisa do CeuMiH e 
iV seMana de extensão do CeuMiH
ano 2018

Figura 51 
apresentação dos 
alunos do curso 
de arquitetura 
e urbanismo do 
Projeto

Figura 52 
alunos do curso 
de arquitetura 
e urbanismo do 
Projeto mobi 2017

Fonte:
arquivo pessoal

Fonte:
arquivo pessoal

instituição pesquisada
esCola MuniCipal ensino inFantil – eMei CapiVari
ano 2017

Figura 50 
alunas do curso 

de arquitetura 
e urbanismo 

– mobi 2017 – 
arquidiversão na 

emei capivari, 
reunião de ajustes 

com a equipe 
pedagógica da 

escola

Fonte:
arquivo pessoal



130 131

Processo de Design Contemporâneo: O lúdico como mediação 
e inter-relação entre a linguagem, a cultura e o conceito. Gabriela Mafra BarretoTese de Doutorado em Design Processos criativos de design contemporâneos

4.2.3. Signos. Símbolos & Linguagem visual lúdica do Mobi
o projeto de extensão mobi é o signo maior na composição de todos os 
móveis produzidos ao longo dos seis anos do seu tempo de duração. os 
objetos que sugiram deste signo, foram os baús, as cadeiras, as mesas, as 
estantes e os kit-quadros, que, através da linguagem visual lúdica e do design 
lúdico, com suas formas, desenhos, texturas, cores e escalas, representaram 
outros signos, símbolos e personagens da cultura infantil. comunicaram, 
impactaram e causaram diferentes efeitos nos seus interpretantes, crianças, 
jovens e adultos, como, alegria, curiosidade, interesse, diversão, afeição e 
novos sentimentos que podem vir com o tempo a partir da sua apropriação 
por novos usuários.

a seguir apresento os quadros da comunicação visual e o lemento lúdico de 
cada móvel produzido no projeto mobi.

4.2.4. Quadros síntese 2 - Comunicação visual e o elemento lúdico 
do projeto de extensão Mobi

instituição pesquisada
escola Municipal ensino infantil – eMei CapiVari – 
momento de retorno e revisão dos projetos do ano 2019
ano 2019

Figura 53 
alunos do Projeto 

mobi 2019 – início 
do processo de 
reavaliação dos 

projetos

Fonte:
arquivo pessoal
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1 2

3

signo

1. O signo em si
o projeto dos baús.

2. O objeto
os baús.

3. Efeitos / Interpretação
os baús coloridos e divertidos.

Cultura

1. Cultura Visual
Função baús, guarda, estórias antigas.

2. Cultura Visual Lúdica
quadrados, planos, diagonais, cubos, 
coloridos, para brinca de esconder.

3. Efeitos / Interpretação
identifi cação, proximidade, integração, 
liberdade, brinquedos e brincadeiras, formas 
e espaços lúdicos.

lúdiCo

1. Linguagem
Formas geométricas, coloridas, alegres, 
interativas, atrativas.

2. Cultura
cubos coloridos para brincar de esconder, 
jogo, cores, girar, tetris, carrinho

3. Contexto
escolas infantis, creches, espaços de lazer e 
brinquedotecas.

linguageM

1. Linguagem Visual
baús, formas, cores, diferentes, escalas.

2. Linguagem Visual Lúdica
quadrados, planos, diagonais, cubos, 
coloridos, para brincar de esconder.

3. Efeitos / Interpretação
Formas alegres, interativas e para brincar.

bau tetris
Palavra cHave = somar + baÚ

COnCEiTO

DiREçãO

Es
C

A
lA

POnTO & linhA

luz & COR

D
iM

En
sã

O

FORMA

TExTuRA

M
O

v
iM

En
TO

variado em 
função do uso 
horizontal, 
direita, 
esquerda.

azul
vermelho
amarelo
laranja
verde

mdF pintado

visual

bidimensional, 
tridimensional, 
real.

crianças de 
1 a 5 anos.

Quadro 2.1 – categoria de análises – mobi – bau tetris
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1 2

3

signo

1. O signo em si
o projeto da mesa de futebol.

2. O objeto
a mesa de futebol.

3. Efeitos / Interpretação
mesa colorida e divertida.

Cultura

1. Cultura Visual
Função mesa, apoio para atividades.

2. Cultura Visual Lúdica
mesa colorida para jogar, brincar de futebol 
de botão e desenhar.

3. Efeitos / Interpretação
identifi cação, proximidade, integração, 
liberdade, alegria, brinquedos e brincadeiras, 
formas e espaços lúdicos.

lúdiCo

1. Linguagem
Formas alegres, interativas, móveis, 
brinquedos.

2. Cultura
identifi cação, proximidade, integração, 
liberdade, alegria, brinquedos e brincadeiras, 
formas e espaços lúdicos.

3. Contexto
escolas infantis, creches, espaços de lazer e 
brinquedotecas.

linguageM

1. Linguagem Visual
mesa, formas diferentes, cores.

2. Linguagem Visual Lúdica
quadro negro, planos, diagonais, mesa 
colorida para brincar de futebol de botão.

3. Efeitos / Interpretação
Formas alegres interativas, móveis, 
brinquedos.

Mesa giratÓria
Palavra cHave = Girar + mesa

COnCEiTO

DiREçãO

Es
C

A
lA

POnTO & linhA

luz & COR

D
iM

En
sã

O

FORMA

TExTuRA

M
O

v
iM

En
TO

Giratório, 
circular

azul
vermelho
amarelo
laranja
verde

branco

mdF pintado

visual

Grafi smo 
visual e tátil

bidimensional, 
tridimensional, 
real.

crianças de 
3 a 5 anos.

Quadro 2.2 – categoria de análises – mobi – mesa Giratória
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1 2

3

signo

1. O signo em si
o projeto da cadeira lua.

2. O objeto
cadeira / poltrona.

3. Efeitos / Interpretação
cadeira interativa, uma nave espacial.

Cultura

1. Cultura Visual
Função cadeira, assentar, de leitura.

2. Cultura Visual Lúdica
uma nave para brincar de ler.

3. Efeitos / Interpretação
identificação, proximidade, integração, 
liberdade, alegria, brinquedos e brincadeiras, 
formas e espaços lúdicos.

lúdiCo

1. Linguagem
nave espacial.

2. Cultura
aconchego.

3. Contexto
escolas infantis, creches, espaços de lazer e 
brinquedotecas.

linguageM

1. Linguagem Visual
cadeira azul, forma diferente.

2. Linguagem Visual Lúdica
cadeira lua azul de leitura e para brincar.

3. Efeitos / Interpretação
Formas alegres, interativas, brinquedo, 
móvel para brincar.

Cadeira lua
Palavra cHave = virar + cadeira

COnCEiTO

DiREçãO

Es
C

A
lA

POnTO & linhA

luz & COR

D
iM

En
sã

O

FORMA

TExTuRA

M
O

v
iM

En
TO

Giro circular, 
côncavo.

sombra e luz 
tons de azul

mdF pintado com 
texturas visuais

bidimensional, 
tridimensional, 
real.

crianças de  
1 a 3 anos.

Quadro 2.3 – categoria de análises – mobi – cadeira lua
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Processo de Design Contemporâneo: O lúdico como mediação 
e inter-relação entre a linguagem, a cultura e o conceito. Gabriela Mafra BarretoTese de Doutorado em Design Processos criativos de design contemporâneos

1 2

3

signo

1. O signo em si
o projeto da estante.

2. O objeto
uma estante.

3. Efeitos / Interpretação
estante colorida e divertida.

Cultura

1. Cultura Visual
Função estante, guardar livros, objetos e 
coisas.

2. Cultura Visual Lúdica
estante para brincar, quadrados, planos, 
diagonais, coloridos, para escalar.

3. Efeitos / Interpretação
identificação, proximidade, integração, 
liberdade de uso, novos móveis lúdicos, 
brinquedos e brincadeiras.

lúdiCo

1. Linguagem
estante colorida, monstante para brincar.

2. Cultura
curiosidade, aprender brincando. 

3. Contexto
escolas infantis, creches, espaços de lazer, 
brinquedotecas, quartos infantis.

linguageM

1. Linguagem Visual
estante colorida com forma diferente.

2. Linguagem Visual Lúdica
monstante, estante colorida para brincar de 
esconder, de escalar, de contar estórias.

3. Efeitos / Interpretação
Formas alegres, interativas, estante para 
brincar de monstro e escalar.

Monstante
Palavra cHave = abrir e FecHar

COnCEiTO

DiREçãO

Es
C

A
lA

POnTO & linhA

luz & COR

D
iM

En
sã

O

FORMA

TExTuRA

M
O

v
iM

En
TO

ritmo, 
contínuo, cheios 
e vazios.

bidimensional, 
tridimensional, 
real.

crianças de  
4 a 5 anos.

azul 
vermelho 
amarelo 
laranja 
verde 

branco

mdF pintado

texturas gráficas 
visuais e táteis

Quadro 2.4 – categoria de análises – mobi – monstante
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Processo de Design Contemporâneo: O lúdico como mediação 
e inter-relação entre a linguagem, a cultura e o conceito. Gabriela Mafra BarretoTese de Doutorado em Design Processos criativos de design contemporâneos

1 2

3

signo

1. O signo em si
o projeto do kit quadro.

2. O objeto
Kit quadro.

3. Efeitos / Interpretação
mini palco colorido, alegria, curiosidade.

Cultura

1. Cultura Visual
Função desenhar.

2. Cultura Visual Lúdica
mini palco colorida para brincar, quadrados, 
planos e diagonais.

3. Efeitos / Interpretação
identificação, proximidade, integração, 
liberdade de uso e funções, um brinquedo 
para muitas brincadeiras, formas lúdicas.

lúdiCo

1. Linguagem
mini palco, esquadro, quadro de colorir.

2. Cultura
móvel, divertido, para contar estórias, 
cantar e brincar.

3. Contexto
escolas infantis, creches, espaços de lazer e 
brinquedotecas.

linguageM

1. Linguagem Visual
mini palco, quadro, formas, cores, diferente.

2. Linguagem Visual Lúdica
mini palco para brincar de colorir, contar 
estórias, cantar, apresentar um mini 
espetáculo.

3. Efeitos / Interpretação
Formas alegres, interativas e brinquedos 
para brincar.

teatrinHo / quadro negro
Palavra cHave = inverter + Girar

COnCEiTO

DiREçãO

Es
C

A
lA

POnTO & linhA

luz & COR

D
iM

En
sã

O

FORMA

TExTuRA

M
O

v
iM

En
TO

cheios e vazios, 
ritmo dinâmico.

bidimensional, 
tridimensional, 
real.

crianças de  
0 a 5 anos.

azul 
amarelo 

Preto 
vermelho

Gráficas

visuais e táteis

Quadro 2.5 – categoria de análises – mobi – teatrinho/quadro negro
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Processo de Design Contemporâneo: O lúdico como mediação 
e inter-relação entre a linguagem, a cultura e o conceito. Gabriela Mafra BarretoTese de Doutorado em Design Processos criativos de design contemporâneos

1 2

3

signo

1. O signo em si
o projeto dos baús.

2. O objeto
baús.

3. Efeitos / Interpretação
os baús coloridas e criativos.

Cultura

1. Cultura Visual
Função baús, guardar, objetos.

2. Cultura Visual Lúdica
baús coloridos para brincar de esconder, de 
girar, de carrinho, de desenhar.

3. Efeitos / Interpretação
identificação, proximidade, integração, 
liberdade de uso e funções, formas 
novas para móveis antigos, brinquedos e 
brincadeiras.

lúdiCo

1. Linguagem
baús de criar imagens, coloridos.

2. Cultura
brincar de montar desenhos, girar e guardar.

3. Contexto
escolas infantis, creches, espaços de lazer e 
brinquedotecas.

linguageM

1. Linguagem Visual
baús triangulares, formas geométricas, 
coloridas.

2. Linguagem Visual Lúdica
baús coloridos para brincar de mosaico, girar 
e rodar.

3. Efeitos / Interpretação
Formas alegres, interativas, móveis, 
brinquedos.

baús interatiVos
Palavra cHave = somar, subtrair e dividir

COnCEiTO

DiREçãO

Es
C

A
lA

POnTO & linhA

luz & COR

D
iM

En
sã

O

FORMA

TExTuRA

M
O

v
iM

En
TO

dinâmico, giro, 
ritmo gráfico, 
diagonal.

bidimensional, 
tridimensional, 
real.

crianças de  
3 a 5 anos.

tons de  
azul 

vermelho 
verde 

branco

mdF pintado

Grafismo de 
mosaicos

Quadro 2.6 – categoria de análises – mobi – baús interativos
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Processo de Design Contemporâneo: O lúdico como mediação 
e inter-relação entre a linguagem, a cultura e o conceito. Gabriela Mafra BarretoTese de Doutorado em Design Processos criativos de design contemporâneos

1 2

3

signo

1. O signo em si
o projeto do kit-quadro.

2. O objeto
teatrinho.

3. Efeitos / Interpretação
teatrinho colorido e divertido.

Cultura

1. Cultura Visual
teatrinho função: contar estórias

2. Cultura Visual Lúdica
teatrinho colorido atrativo para brincar com 
marionetes.

3. Efeitos / Interpretação
identificação, proximidade, integração, 
curiosidade, atração, mistério, brinquedos e 
brincadeiras.

lúdiCo

1. Linguagem
um teatrinho colorido, atrativos, misterioso.

2. Cultura
teatro de bonecos, estórias folclóricas e 
peças infantis.

3. Contexto
escolas infantis, creches, espaços de lazer e 
brinquedotecas.

linguageM

1. Linguagem Visual
teatrinho, grafismo/mosaico, colorido.

2. Linguagem Visual Lúdica
teatrinho colorido para brincar de 
apresentar peças infantis, mistério.

3. Efeitos / Interpretação
Formas alegres, interativas e brinquedos 
para brincar.

Kit-quadro teatrinHo
Palavra cHave = amPliar + Kit-quadro

COnCEiTO

DiREçãO

Es
C

A
lA

POnTO & linhA

luz & COR

D
iM

En
sã

O

FORMA

TExTuRA

M
O

v
iM

En
TO

movimento 
constante.

bidimensional, 
tridimensional, 
real.

crianças de  
3 a 5 anos.

azul 
vermelho 

verde 
branco

mdF pintado 
mosaico

Quadro 2.7 – categoria de análises – mobi – Kit-quadro teatrinho
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Processo de Design Contemporâneo: O lúdico como mediação 
e inter-relação entre a linguagem, a cultura e o conceito. Gabriela Mafra BarretoTese de Doutorado em Design Processos criativos de design contemporâneos

1 2

3

signo

1. O signo em si
o projeto da estante.

2. O objeto
estante.

3. Efeitos / Interpretação
uma estante colorida e alegre.

Cultura

1. Cultura Visual
estante, guardar, objetos, livros.

2. Cultura Visual Lúdica
estante para os livros e para brincar.

3. Efeitos / Interpretação
identificação, proximidade, integração, 
liberdade, brinquedos, brincadeiras, formas 
e espaços lúdicos.

lúdiCo

1. Linguagem
estante colorida, foguete espacial.

2. Cultura
estante, brinquedo, divertida.

3. Contexto
escolas infantis, creches, espaços de lazer e 
brinquedotecas.

linguageM

1. Linguagem Visual
estante, formas circulares, diferentes, 
coloridas.

2. Linguagem Visual Lúdica
Formas curvas, coloridas, uma estante, um 
brinquedo.

3. Efeitos / Interpretação
Formas alegres, interativas, estante para 
brincar.

estante
Palavra cHave = abstração + interação + imaGinação

COnCEiTO

DiREçãO

Es
C

A
lA

POnTO & linhA

luz & COR

D
iM

En
sã

O

FORMA

TExTuRA

M
O

v
iM

En
TO

movimento 
constante.

bidimensional, 
tridimensional, 
real.

crianças de  
3 a 6 anos.

azuis 
rosas 

amarelos 
verdes 
lilás 

vermelhos

mdF pintado

mdF cru

Grafismo 
quadriculado, 

diagonais, 
ondulações

Quadro 2.8 – categoria de análises – mobi – estante
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Processo de Design Contemporâneo: O lúdico como mediação 
e inter-relação entre a linguagem, a cultura e o conceito. Gabriela Mafra BarretoTese de Doutorado em Design Processos criativos de design contemporâneos

1 2

3

signo

1. O signo em si
o projeto da mesa.

2. O objeto
mesa.

3. Efeitos / Interpretação
uma mesa colorida e alegre.

Cultura

1. Cultura Visual
mesa, guardar, objetos, livros.

2. Cultura Visual Lúdica
uma mesa colorida pra os livros e para 
brincar.

3. Efeitos / Interpretação
identificação, curiosidade, proximidade, 
integração, liberdade de uso, brinquedo e ara 
novas brincadeiras.

lúdiCo

1. Linguagem
Formas curvas e coloridas.

2. Cultura
mesa divertida.

3. Contexto
escolas infantis, creches, espaços de lazer, 
brinquedotecas, quarto de criança.

linguageM

1. Linguagem Visual
mesa, formas circulares, diferentes, 
coloridas.

2. Linguagem Visual Lúdica
Formas curvas, coloridas, mesa alegre, um 
brinquedo.

3. Efeitos / Interpretação
Formas alegres, instigantes, mesa para 
brincar.

Mesa
Palavra cHave = Guardar, esconder

COnCEiTO

DiREçãO

Es
C

A
lA

POnTO & linhA

luz & COR

D
iM

En
sã

O

FORMA

TExTuRA

M
O

v
iM

En
TO

movimento 
curvo, 
ondulado.

bidimensional, 
tridimensional, 
real.

crianças de  
1 a 6 anos.

azuis 
rosas 

amarelos 
verdes 
lilás 

vermelhos 
laranjas  
Pretos

mdF pintado

Pinturas

Grafismo ondulados, 
visuais e táteis

Quadro 2.9 – categoria de análises – mobi – mesa
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Processo de Design Contemporâneo: O lúdico como mediação 
e inter-relação entre a linguagem, a cultura e o conceito. Gabriela Mafra BarretoTese de Doutorado em Design Processos criativos de design contemporâneos

1 2

3

signo

1. O signo em si
o projeto das cadeiras.

2. O objeto
cadeira.

3. Efeitos / Interpretação
cadeiras quebra cabeças coloridas.

Cultura

1. Cultura Visual
cadeira para assentar.

2. Cultura Visual Lúdica
cadeiras para jogar e brincar.

3. Efeitos / Interpretação
identificação, curiosidade, proximidade, 
integração, liberdade de uso, móvel, 
brinquedo, formas lúdicas.

lúdiCo

1. Linguagem
Formas interativas, cadeiras coloridas e 
alegres.

2. Cultura
cadeiras divertidas para brincar

3. Contexto
escolas infantis, creches, espaços de lazer, 
brinquedotecas.

linguageM

1. Linguagem Visual
cadeiras em formas de peças de quebra 
cabeça, diferentes e coloridas.

2. Linguagem Visual Lúdica
cadeiras quebra cabeças, um móvel 
brinquedo.

3. Efeitos / Interpretação
Formas interativas, coloridas e alegres.

Cadeira
Palavra cHave = misturar e trocar

COnCEiTO

DiREçãO

Es
C

A
lA

POnTO & linhA

luz & COR

D
iM

En
sã

O

FORMA

TExTuRA

M
O

v
iM

En
TO

movimento 
curvo, 
ondulado.

bidimensional, 
tridimensional, 
real.

crianças de  
3 a 6 anos.

azul 
amarelo 

verde 
vermelho 

roxo 
branco

mdF pintado

Quadro 2.10 – categoria de análises – mobi – cadeira
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Processo de Design Contemporâneo: O lúdico como mediação 
e inter-relação entre a linguagem, a cultura e o conceito. Gabriela Mafra BarretoTese de Doutorado em Design Processos criativos de design contemporâneos

1 2

3

signo

1. O signo em si
o projeto da estante.

2. O objeto
estante.

3. Efeitos / Interpretação
um kit quadro colorida e alegre.

Cultura

1. Cultura Visual
estante, guardar objeto, livros.

2. Cultura Visual Lúdica
estante para os livros e para brincar.

3. Efeitos / Interpretação
identificação, curiosidade, proximidade, 
integração, liberdade de uso, móvel, 
brinquedo, formas lúdicas.

lúdiCo

1. Linguagem
estante colorida foguete espacial.

2. Cultura
estante, brinquedo, divertida.

3. Contexto
escolas infantis, creches, espaços de lazer, 
brinquedotecas.

linguageM

1. Linguagem Visual
estante, formas circulares, diferentes, 
coloridas.

2. Linguagem Visual Lúdica
Formas curvas, coloridas, uma estante, um 
brinquedo.

3. Efeitos / Interpretação
Formas alegres, interativas, estante para 
brincar.

Kit-quadro torres
Palavra cHave = somar, subtrair e combinar

COnCEiTO

DiREçãO

Es
C

A
lA

POnTO & linhA

luz & COR

D
iM

En
sã

O

FORMA

TExTuRA

M
O

v
iM

En
TO

movimento 
constante.

bidimensional, 
tridimensional, 
real.

crianças de  
1 a 6 anos.

azul 
amarelo 

verde 
vermelho 

laranja

mdF cru

mdF pintado

textura gráfica 
quadriculada

visual e tátil

Quadro 2.11 – categoria de análises – mobi – cadeira – Kit-quadro torres
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Processo de Design Contemporâneo: O lúdico como mediação 
e inter-relação entre a linguagem, a cultura e o conceito. Gabriela Mafra BarretoTese de Doutorado em Design Processos criativos de design contemporâneos

1 2

3

signo

1. O signo em si
o projeto da mesa.

2. O objeto
mesa.

3. Efeitos / Interpretação
uma mesa colorida e alegre.

Cultura

1. Cultura Visual
mesa para servir.

2. Cultura Visual Lúdica
uma mesa com forma de árvore, colorida, 
para aprender, para pintar, brincar.

3. Efeitos / Interpretação
identificação, curiosidade, proximidade, 
acessibilidade, integração, liberdade de uso, 
móvel, brinquedo, formas lúdicas.

lúdiCo

1. Linguagem
mesa colorida com um jogo de tabuleiro, 
formas orgânicas.

2. Cultura
mesa para brincar, árvore para subir, 
orgânica, para aproximar, árvore na origem 
do afeto materno.

3. Contexto
escolas infantis, creches, espaços de lazer, 
brinquedotecas.

linguageM

1. Linguagem Visual
mesa, formas circulares, orgânicas, 
coloridas.

2. Linguagem Visual Lúdica
uma mesa árvore, colorida, um brinquedo.

3. Efeitos / Interpretação
Formas orgânicas, interativas, uma mesa 
para brincar e aprender.

Mesa árVore
Palavra cHave = interação + associar

COnCEiTO

DiREçãO

Es
C

A
lA

POnTO & linhA

luz & COR

D
iM

En
sã

O

FORMA

TExTuRA

M
O

v
iM

En
TO

movimento 
circular.

bidimensional, 
tridimensional, 
real.

crianças de  
6 a 10 anos.

azuis 
rosas 

amarelos 
verdes 
lilás 

vermelhos

mdF pintado

Grafismo ondulado

Formas orgânicas

visual e tátil

Quadro 2.12 – categoria de análises – mobi – mesa Árvore
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Processo de Design Contemporâneo: O lúdico como mediação 
e inter-relação entre a linguagem, a cultura e o conceito. Gabriela Mafra BarretoTese de Doutorado em Design Processos criativos de design contemporâneos

1 2

3

signo

1. O signo em si
o projeto da estante.

2. O objeto
estante.

3. Efeitos / Interpretação
uma estante colorida e alegre.

Cultura

1. Cultura Visual
estante, guardar objetos, livros.

2. Cultura Visual Lúdica
estante para os livros e para brincar.

3. Efeitos / Interpretação
identificação, curiosidade, proximidade, 
acessibilidade, integração, liberdade de uso, 
móvel, brinquedo, formas lúdicas.

lúdiCo

1. Linguagem
estante livro colorida.

2. Cultura
estante brinquedo, divertida, colorida.

3. Contexto
escolas infantis, creches, espaços de lazer, 
brinquedotecas.

linguageM

1. Linguagem Visual
estante, formas circulares, diagonais, 
diferentes, coloridas.

2. Linguagem Visual Lúdica
Formas coloridas, uma estante, um 
brinquedo.

3. Efeitos / Interpretação
Forma curiosa, interativa, estante para 
brincar.

estante liVro
Palavra cHave = trocar, misturar, colocar

COnCEiTO

DiREçãO

Es
C

A
lA

POnTO & linhA

luz & COR

D
iM

En
sã

O

FORMA

TExTuRA

M
O

v
iM

En
TO

circular, ritmo.

bidimensional, 
tridimensional, 
real.

crianças de  
1 a 10 anos.

azuis 
rosas 

amarelos 
verdes 

lilás, roxos 
vermelhos 

laranja

mdF pintado

Grafismo ondulado

Formas orgânicas

visual e tátil

Quadro 2.13 – categoria de análises – mobi – estante livro
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Processo de Design Contemporâneo: O lúdico como mediação 
e inter-relação entre a linguagem, a cultura e o conceito. Gabriela Mafra BarretoTese de Doutorado em Design Processos criativos de design contemporâneos

1 2

3

signo

1. O signo em si
o projeto dos baús.

2. O objeto
baús.

3. Efeitos / Interpretação
os baús coloridos e criativos.

Cultura

1. Cultura Visual
Função baús, guardar objetos.

2. Cultura Visual Lúdica
baús coloridos para brincar de esconder, de 
girar, de carrinho, de desenhar.

3. Efeitos / Interpretação
identificação, proximidade, integração, 
liberdade de uso e funções, formas 
novas para móveis antigos, brinquedos e 
brincadeiras.

lúdiCo

1. Linguagem
baús de criar imagens, coloridos.

2. Cultura
brincar de montar, desenho, girar, guardar.

3. Contexto
escolas infantis, creches, espaços de lazer, 
brinquedotecas.

linguageM

1. Linguagem Visual
baús triangulares, formas geométricas, 
coloridos.

2. Linguagem Visual Lúdica
baús coloridos pra brincar de mosaico, girar 
e rodar.

3. Efeitos / Interpretação
Forma alegres, interativas, móveis, 
brinquedos.

baús eleFantes
Palavra cHave = inverter, subir

COnCEiTO

DiREçãO

Es
C

A
lA

POnTO & linhA

luz & COR

D
iM

En
sã

O

FORMA

TExTuRA

M
O

v
iM

En
TO

dinâmico, giro, 
ritmo gráfico, 
diagonal.

bidimensional, 
tridimensional, 
real.

crianças de  
3 a 5 anos.

tons de 
azul 

vermelho 
verde 

branco

mdF pintado

Grafismo de 
mosaicos

Quadro 2.14 – categoria de análises – mobi – baús elefantes
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Processo de Design Contemporâneo: O lúdico como mediação 
e inter-relação entre a linguagem, a cultura e o conceito. Gabriela Mafra BarretoTese de Doutorado em Design Processos criativos de design contemporâneos

1 2

3

signo

1. O signo em si
o projeto das cadeiras.

2. O objeto
cadeiras

3. Efeitos / Interpretação
cadeiras bichos coloridas.

Cultura

1. Cultura Visual
cadeira para assentar.

2. Cultura Visual Lúdica
cadeiras para ler, estudar, guardar, brincar.

3. Efeitos / Interpretação
identifi cação, curiosidade, proximidade, 
integração, liberdade de uso, móvel, 
brinquedo, formas lúdicas.

lúdiCo

1. Linguagem
Formas interativas, cadeiras, coloridas e 
alegres.

2. Cultura
cadeiras bichos divertidas para brincar.

3. Contexto
escolas infantis, creches, espaços de lazer, 
brinquedotecas.

linguageM

1. Linguagem Visual
cadeiras em forma de bichos, diferentes, 
coloridas.

2. Linguagem Visual Lúdica
cadeiras sapo e urso, móveis, brinquedos, 
formas diferentes e interativas.

3. Efeitos / Interpretação
Formas interativas, coloridas e alegres.

Cadeira de leitura, biCHos
Palavra cHave = transFormar e multiPlicar

COnCEiTO

DiREçãO

Es
C

A
lA

POnTO & linhA

luz & COR

D
iM

En
sã

O

FORMA

TExTuRA

M
O

v
iM

En
TO

movimento 
curvo, 
ondulado.

bidimensional, 
tridimensional, 
real.

crianças de 
3 a 6 anos.

azul
amarelo

verde
vermelho

laranja
Preto

branco

mdF pintado

Grafi smo visual e 
tátil

Quadro 2.15 – categoria de análises – mobi – cadeira de leitura, bichos



162 163

Processo de Design Contemporâneo: O lúdico como mediação 
e inter-relação entre a linguagem, a cultura e o conceito. Gabriela Mafra BarretoTese de Doutorado em Design Processos criativos de design contemporâneos

1 2

3

signo

1. O signo em si
o projeto da mesa.

2. O objeto
mesa.

3. Efeitos / Interpretação
uma mesa bicho colorida e alegre.

Cultura

1. Cultura Visual
mesa estudar.

2. Cultura Visual Lúdica
uma mesa colorida para desenhar e brincar.

3. Efeitos / Interpretação
identificação, curiosidade, proximidade, 
integração, liberdade de uso, brinquedo, para 
novas brincadeiras.

lúdiCo

1. Linguagem
Formas curvas e coloridas.

2. Cultura
mesa divertida.

3. Contexto
escolas infantis, creches, espaços de lazer, 
brinquedotecas.

linguageM

1. Linguagem Visual
mesa formas arrendondadas e convidativas.

2. Linguagem Visual Lúdica
Formas curvas, coloridas, mesa tubarão, um 
brinquedo.

3. Efeitos / Interpretação
Formas alegres, instigantes, mesa para 
brincar.

Mesa tubarão
Palavra cHave = somar e combinar

COnCEiTO

DiREçãO

Es
C

A
lA

POnTO & linhA

luz & COR

D
iM

En
sã

O

FORMA

TExTuRA

M
O

v
iM

En
TO

movimento 
curvo, 
ondulado.

bidimensional, 
tridimensional, 
real.

crianças de  
1 a 6 anos.

azuis 
rosas 

amarelos 
verdes 
lilás 

vermelhos 
laranjas 

Preto

mdF pintado

Pinturas

Grafismo ondulados

visuais e táteis

Quadro 2.16 – categoria de análises – mobi – mesa tubarão

6
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1 2

3

signo

1. O signo em si
o projeto dos baús.

2. O objeto
baús.

3. Efeitos / Interpretação
os baús coloridos.

Cultura

1. Cultura Visual
Função baús, guardar, estórias antigas.

2. Cultura Visual Lúdica
caixas quadradas coloridas com rodinhas 
para brincar de empurrar e guardar.

3. Efeitos / Interpretação
identificação, curiosidade, proximidade, 
integração, liberdade de uso, baú brinquedo, 
para novas brincadeiras.

lúdiCo

1. Linguagem
Formas geométricas coloridas, alegres, 
interativas, atrativas.

2. Cultura
baús trenzinhos de brincar e conectar as 
crianças.

3. Contexto
escolas infantis, creches, espaços de lazer, 
brinquedotecas.

linguageM

1. Linguagem Visual
baús coloridas, formas geométricas.

2. Linguagem Visual Lúdica
Formas geométricas, coloridas, de encaixar, 
trenzinho para brincar de empurrar.

3. Efeitos / Interpretação
Formas interativas e para brincar.

baús trenzinHos
Palavra cHave = multiPlicar e interaGir

COnCEiTO

DiREçãO

Es
C

A
lA

POnTO & linhA

luz & COR

D
iM

En
sã

O

FORMA

TExTuRA

M
O

v
iM

En
TO

rotativo, 
circular, direita, 
esquerda.

bidimensional, 
tridimensional, 
real.

crianças de  
1 a 3 anos.

azul 
vermelho 
amarelo

mdF pintado

sobreposição

visual e tátil

Quadro 2.17 – categoria de análises – mobi – baús trenzinhos
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1 2

3

signo

1. O signo em si
o projeto do kit-quadro.

2. O objeto
Kit-quadro foguete.

3. Efeitos / Interpretação
Kit-quadro foguete colorido.

Cultura

1. Cultura Visual
quadro, teatrinho, função contar estórias, 
desenhar.

2. Cultura Visual Lúdica
teatrinho foguete, colorido, atrativo, 
para brincar com marionetes e outras 
brincadeiras.

3. Efeitos / Interpretação
identificação, proximidade, integração, 
curiosidade, atração e mistério, brinquedos e 
brincadeiras

lúdiCo

1. Linguagem
um teatrinho foguete, colorido, atrativo, 
misterioso.

2. Cultura
teatro de bonecos, estórias folclóricas e 
peças infantis, fantasias, mundo mágico.

3. Contexto
escolas infantis, creches, espaços de lazer, 
brinquedotecas.

linguageM

1. Linguagem Visual
Formas de foguete, geométrica, coloridas.

2. Linguagem Visual Lúdica
Kit-quadro, teatrinho, colorido, para brincar 
de apresentar peças infantis, viajar no 
foguete, mistério.

3. Efeitos / Interpretação
Formas alegres, interativas e brinquedo para 
brincar.

Kit-quadro Foguete
Palavra cHave = associar, interaGir

COnCEiTO

DiREçãO

Es
C

A
lA

POnTO & linhA

luz & COR

D
iM

En
sã

O

FORMA

TExTuRA

M
O

v
iM

En
TO

movimento 
vertical e 
horizontal

bidimensional, 
tridimensional, 
real.

crianças de  
3 a 5 anos.

azul 
vermelho 

verde 
branco 
laranja 
Preto 

branco

mdF pintado

visual e tátil

Quadro 2.18 – categoria de análises – mobi – Kit-quadro Foguete
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1 2

3

signo

1. O signo em si
o projeto das cadeiras.

2. O objeto
cadeiras.

3. Efeitos / Interpretação
cadeiras bichos coloridas.

Cultura

1. Cultura Visual
cadeira para assentar.

2. Cultura Visual Lúdica
cadeiras para jogar, inventar e brincar

3. Efeitos / Interpretação
curiosidade, proximidade, integração, 
liberdade de uso, móvel brinquedo, formas 
lúdicas.

lúdiCo

1. Linguagem
Formas interativas, cadeiras coloridas e 
alegres.

2. Cultura
cadeiras bichos divertidas para brincar.

3. Contexto
escolas infantis, creches, espaços de lazer, 
brinquedotecas.

linguageM

1. Linguagem Visual
cadeiras em forma de bichos, diferentes, 
coloridas.

2. Linguagem Visual Lúdica
cadeiras bichos, um móvel brinquedo.

3. Efeitos / Interpretação
Formas interativas, coloridas e alegres.

Cadeira biCHo
Palavra cHave = misturar e trocar

COnCEiTO

DiREçãO

Es
C

A
lA

POnTO & linhA

luz & COR

D
iM

En
sã

O

FORMA

TExTuRA

M
O

v
iM

En
TO

movimento 
curvo, orgânico.

bidimensional, 
tridimensional, 
real.

crianças de  
3 anos.

azuis 
amarelo 
verdes 

vermelho 
lilás, roxo 

branco 
Preto

mdF pintado

Grafismo variados

coloridos

texturas visuais e 
táteis

Quadro 2.19 – categoria de análises – mobi – cadeira bicho
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1 2

3

signo

1. O signo em si
o projeto da estante.

2. O objeto
estante.

3. Efeitos / Interpretação
uma estante colorida e alegre.

Cultura

1. Cultura Visual
estante, guardar objeto e livros.

2. Cultura Visual Lúdica
estante para os livros e para interagir e 
brincar.

3. Efeitos / Interpretação
identificação, curiosidade, proximidade, 
acessibilidade, interação, liberdade de uso, 
móvel brinquedo, formas lúdicas.

lúdiCo

1. Linguagem
estante livro colorida.

2. Cultura
estante bicho brinquedo, divertida, colorida.

3. Contexto
escolas infantis, creches, espaços de lazer, 
brinquedotecas.

linguageM

1. Linguagem Visual
estante horizontal, formas curvas e 
coloridas.

2. Linguagem Visual Lúdica
Formas, coloridas, cheios e vazios, estante 
centopeia, um brinquedo.

3. Efeitos / Interpretação
Forma curiosa, interativa, estante para 
brincar.

estante Centopeia
Palavra cHave = inverter, unir

COnCEiTO

DiREçãO

Es
C

A
lA

POnTO & linhA

luz & COR

D
iM

En
sã

O

FORMA

TExTuRA

M
O

v
iM

En
TO

curvo, 
horizontal, 
rítmico.

bidimensional, 
tridimensional, 
real.

crianças de  
3 a 4 anos.

azuis 
rosas 

amarelo 
verdes 

lilás, roxo 
vermelhos 

laranjas

mdF pintado

colorido

sobreposição de 
imagens, espelhos

visual e tátil

Quadro 2.20 – categoria de análises – mobi – estante centopeia
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Formas – cores e texturas
QUADRO SÍNTESE – COMUINCAÇÃO VISUAL E O ELEMENTO LÚDICO   – PROJETO DE EXTENSÃO MOBI

FORMAS                                                                                                             CORES    &  TEXTURAS  

quadro síntese – COmunICaçãO VIsuaL E O ELEmEntO LúdICO

ProJeto de extensão mobi

Quadro 2.21 – quadro síntese – mobi

QUADRO SÍNTESE – COMUINCAÇÃO VISUAL E O ELEMENTO LÚDICO   – PROJETO DE EXTENSÃO MOBI

FORMAS                                                                                                             CORES    &  TEXTURAS  
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4.3. Arquitetura escolar – O desing das EMEIs de Belo 
Horizonte

o edifício escolar voltado para a educação infantil, não é um espaço qualquer 
na vida das crianças, ele vem repleto de significados e lembranças, que 
permearão a memória da vida delas. É um lugar importante onde a formação 
social, os cuidados individuais e a educação básica serão apreendidas. desta 
forma, a solução espacial do edifício escolar é vital, por ser capaz de transmitir 
e desenvolver positivamente inúmeras características e percepções sobre o 
aprendizado da criança. como sugere o arquiteto marcelo otávio de amorim4, 
autor dos projetos das escolas municipais de ensino infantil, citando antônio 
viñao Frago, “espaço escolar não é apenas um cenário onde se desenvolve a 
educação, mas sim uma forma silenciosa de ensino” (FraGo, 2002, p.19).

a escola infantil necessita conter espaços capazes de receber as crianças, 
incentivar as atividades lúdicas, do brincar e do lazer, além de manter o 
4 marcelo otávio de amorim é mestre em arquitetura e urbanismo pela escola de arquitetura da universidade Federal 

de minas Gerais (2010), trabalha em escritório próprio e na superintendência de desenvolvimento da capital – bH/mG 

(sudecap). Foi o autor do projeto arquitetônico e coordenou equipe multidisciplinar de profissionais, na implanantação 

das escolas municipais de ensino infantil – emeis em belo Horizonte.

Figura 54 
aluno da emei 
capivari em visita 
ao Projeto mobi 
2017 no ceumiH

Fonte:
arquivo pessoal

nos quadros apresentados observamos as etapas de construção e o processo 
criativo individual de cada móvel produzido no projeto extensão. através das 
fotos, visualizamos o desenvolvimento e em cada tríade, o conteúdo abordado 
sobre o signo, a linguagem, a cultura e o lúdico.

Percorrer e interpretar cada um dos processos, em cada etapa, foi importante, 
para uma enxergar e compreender, a partir dos detalhes, as soluções que deram 
muito certo, e em outros, situações que sofreram alguma intercorrência.

o sentido global sobre o aprendizado do design lúdico através da prática 
criativa, com caráter socioeducativo foi alcançado. os questionamentos e o 
interesse sobre a linguagem visual lúdica foi ampliado, ao perceber que são 
infinitas as situações de aplicação prática do design nos ambientes onde a 
criança está envolvida, como, escolas, creches, e todos os outros espaços que 
comportam a interação, a educação e o lúdico como elemento criativo.

os símbolos e as formas que representam e caracterizam a linguagem lúdica 
dos móveis do mobi foram decodificados em:

círculos e meio-círculos, arcos, elipses, retângulos e quadrados em várias 
dimensões, triângulos, trapézios, linhas retas, curvas e diagonais, hexágonos, 
cubos fechados ou abertos. as cores, inicialmente primárias, depois foram 
sendo exploradas e derivadas, surgindo tons e sobre tons, trazendo identidade, 
vida e alegrias aos móveis.

a seguir partimos para o processo criativo das escolas municipais de 
ensino infantil de belo Horizonte, com seus elementos de projeto, formais, 
geométricos e compositivos.
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membros da secretaria municipal de educação (smed), membros de 
outras secretarias, profissionais da rede da proteção à infância, da saúde, 
e os arquitetos e engenheiros da sudecap, responsáveis pela elaboração 
dos projetos arquitetônicos, projeto de engenharia e acompanhamento da 
construção dos edifícios escolares.

com a criação deste grupo multidisciplinar de trabalho, a coordenação 
pedagógica foi realizada pela smed, que pensou o funcionamento, a 
organização e a rotina escolar destas crianças. todo este planejamento e 
desenho da proposta foi preciso para orientar o projeto arquitetônico e 
dimensionar o programa de necessidades da nova rede física.

esta interação constante entre os dois grupos foi um fator decisivo na 
construção de um processo criativo coletivo, onde arquitetura e pedagogia 
consolidaram o sentido de grupo – sintonizado com os propósitos da 
construção das escolas infantis. (amorim, 2010).

em dois anos, foram implantadas 19 unidades na região metropolitana, 
iniciando uma nova realidade no ensino das crianças de 0 a 5 anos e 8 meses, 
com a criação de 20 mil novas vagas até o final de 2003.

4.3.2. Execução e construção
em julho de 2002, a prefeitura anuncia a expansão das vagas necessárias para 
a grande belo Horizonte, e estabelece junto com os profissionais, um prazo de 
pouco mais de nove meses para a construção de 30 escolas de ensino infantil.

uma característica muito particular do poder público no brasil, em iniciar e 
terminar obras significativas em um curto prazo, similar aos mandatos e cargos 
eleitorais. um problema que, em função deste modelo equivocado, gerou uma 
falta de planejamento adequado, afetando todo o processo criativo, onde se 
esperava uma concepção e desenvolvimento de projeto arquitetônico com 
detalhamentos cuidadosos e necessários para a sua implantação e construção 
correta, para entregar escolas em condições seguras às comunidade e bairros 
por toda a capital.

cuidado na sua forma mais ampla. a arquitetura escolar é responsável por 
criar espaços adequados a estes movimentos e na dimensão social do educar 
na infância de 0 a 5 anos e oito meses.

o design lúdico é parte da construção desse cenário não apenas como 
elemento figurativo, mas sim, compondo à solução espacial, incorporado na 
sua relação com o ambiente implantado.

a arquitetura dos edifícios das emeis é reconhecida por ter formas, cores e 
soluções volumétricas que representam a criança. uma arquitetura lúdica na 
paisagem urbana de belo Horizonte, que foi inspirada pelo tal espírito do espaço, 
que levou amorim a criar e a gerar uma arquitetura que garantisse a liberdade 
de circulação, com espaços livres para as crianças brincarem e aprenderem.

na lembrança da sua infância, de quando morava na casa do pai, militar, modelo 
exemplar de postura e educação disciplinada e rígida, o arquiteto, resgata, 
[...] esta questão com a liberdade e este espírito libertador surgiram deste período da 
infância. Foi importante perceber a relação entre a trajetória do arquiteto, 
com a sua história de vida, impactar várias outras vidas, ao transformar um 
sentimento tão significativo, em solução espacial e arquitetura lúdica.

4.3.1. Processo e concepção
o processo que consumou com a decisão em ampliar a rede pública com novas 
escolas de ensino infantil em belo Horizonte começou no início da década 
de 1990, com a percepção da demanda por novas vagas na rede de creches 
conveniadas da prefeitura municipal da capital. a partir deste momento, essa 
demanda foi sendo monitorada, e, segundo dados do cedePlar5, em 1995 
a demanda era de 51.000 vagas para crianças com idade abaixo de seis anos 
de idade.

em 2001, o novo governo municipal, visando deixar um legado da gestão, 
criou uma comissão multidisciplinar para avaliação e elaboração de projeto 
político pedagógico para suprir esta demanda, e também, um plano para 
edificar uma rede de escolas do ensino infantil. nesta equipe, estavam 

5 centro de desenvolvimento de Planejamento regional da uFmG, vinculado à Faculdade de ciências econômicas.
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as medições foram feitas usando o recurso da proporção e escala humana, da
passada, para conseguirem ganhar um tempo na concepção dos projetos
arquitetônicos com discussões, levantamentos de dados, simulações e muitos
desenhos preliminares.

4.3.4. O Programa de Necessidades
o Programa de necessidades foi definido a partir das resoluções da comissão 
municipal de educação e das diretrizes da smed. os espaços deveriam ser 
estimulantes, com áreas externas generosas, para os jogos, brincadeiras e 
possibilidades de exploração pelas crianças. deveriam também ser adequados 
às crianças, na sua ergonomia, com interruptores, bancadas, vasos sanitários 
e janelas, pensados e projetados para garantir sua autonomia de uso. as áreas 
de refeições deveriam ser amplas, com proteção e acolhimento, evitando 
quinas, e taludes desprotegidos, além das portas das salas sempre com visores.

em relação ao conforto termo acústico, os espaços deveriam ser arejados, 
claros e com telha cerâmica. sua manutenção e durabilidade deveriam ser 
garantidas com a escolha das cerâmicas com qualidade. o paisagismo seria 
realizado com a colocação de gramas e árvores. uma demanda inclusiva foi o 
projeto de rampas acessíveis e a colocação de elevadores no caso das unidades 
em dois ou mais pavimentos.

com o espaço convidativo e atraente, a área de recepção e chegada dos alunos 
e pais, deveriam receber as reuniões, encontros e exposições, sempre uma 
constante na vida escolar. segundo amorim (2010), era intenção dos autores 
do projeto (ele e sua equipe de arquitetos e projetistas) que o edifício da 
emei fosse referência para a comunidade, criando uma identidade visual que 
propagasse as ações da PbH.

Foram projetados dois elementos para criar uma comunicação visual com as 
pessoas e comunidade, assim em todos os edifícios existe a presença do cone 
vermelho com a esfera azul, arrematando o telhado embutido, e o outro, os 
revestimentos das escolas em cerâmicas coloridas.

Para suprir a falta de tempo, a equipe de profissionais de arquitetura foi 
organizada e subdividida em criação dos projetos, na qual a concepção do 
projeto era do marcelo amorim, com o apoio da arquiteta adjunta silvana 
lamas, e detalhamento de interiores, responsabilidade de outras duas 
arquitetas, dulce e renata.

o arquiteto na sua criação priorizou, inicialmente, três modelos de projeto 
padrão, para três tipologias de terrenos que surgiram disponíveis naquele 
momento no território da capital mineira. assim, a busca pelos terrenos 
influenciou diretamente neste início de solução formal.

4.3.3. A escolha dos terrenos
em apenas 30 dias de trabalho foi realizado um levantamento dos terrenos 
pertencentes à PbH (Prefeitura municipal de belo Horizonte), e na sua maioria 
foram escolhidos terrenos próximos às escolas municipais já existentes e que 
fossem importantes equipamentos junto às comunidades e bairros, escolhidos 
para receber esta primeira etapa de implantação dos novos edifícios. um 
detalhe na organização da gestão foi vincular estas novas unidades das emeis 
à administração das escolas sedes em cada bairro. isso foi necessário em 
função do número de vagas das crianças, mas também, foi a solução para a 
criação das vagas de carreira dos educadores e novos professores.

os terrenos deveriam ter área suficiente para conter o programa de 
necessidades, e, assim, foram definidas 47 áreas possíveis para começarem 
os projetos e suas construções. abaixo imagens de dois terrenos, que na sua 
maioria apresentavam topografias bem acidentadas.

Figura 55 
terreno no bairro 

antônio Guimarães 
e levindo lopes na 

vila marçola

Fonte:
marcelo amorim
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4.3.5. Diretrizes. Tipologias. Linha do tempo
apresento uma linha do tempo com o percurso de projeto das escolas 
municipais de ensino infantil, com suas datas e as informações básicas, sobre 
as etapas de construção, para um acompanhamento das tipologias e modelos.

Quadro 3 – linha do tempo das emeis

Figura 57 
Planta e perspectiva 
da concepção 
padrão do projeto 
arquitetônico das 
emeis – 2002

Fonte: 
marcelo amorim

a versatilidade do espaço de recreio e refeitório foi garantida na ampla 
circulação através de portas e esquadrias com fácil controle. a visibilidade 
foi outra característica muito percebida, pois a visão exterior é sempre um 
convite para novas atividades e sensações espaciais. uma clara referência ao 
“espírito libertador do espaço”, citado pelo arquiteto em sua entrevista.

Figura 56 
detalhes 

volumétricos, de 
revestimento e do 

cone vermelho

Fonte:
arquivo pessoal
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Para as emeis com capacidade completa, no caso, com 440 crianças, os 
espaços do recreio coberto e refeitório eram ampliados, acrescentavam em 
mais três salas de aula, um laboratório de informática, e a área administrativa 
completa, como foi o caso da emei santa maria.

Figura 59 
emei santa maria 
– com 742,96 m2 
– Planta tipologia 
2 – 440 crianças: 10 
salas de aula em 1 
nível térreo

Fonte:
marcelo amorim

o programa de necessidades padrão estabelecido para as emeis com a 
capacidade de receber 270 crianças foi chamado de “programa completo 
ampliado”, com os seguintes espaços:

1. sete salas de aula e uma de uso múltiplo;
2. sala de coordenação, de professores e secretaria;
3. recreio coberto;
4. refeitório;
5. cozinha/despensa;
6. lavanderia/área de serviço/depósito de lixo;
7. sanitários masculino/feminino/acessível;
8. Playground.

Figura 58 
emei urucuia 

– com 696,05m² – 
Planta do modelo 

padrão – tipologia 
1: 270 crianças: 

7 salas de aula/ 1 
nível térreo

Fonte:
marcelo amorim
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Figura 62 
emei maria sales 
– tipologia 5 – 
1409,00 m2 de área 
total construída

Figura 63 
emei são Gabriel 
– tipologia 6  – 
742,69m2 de área 
total construída

Fonte:
marcelo amorim

Fonte:
marcelo amorim

Figura 64 
emei levindo 
lopes – tipologia 6 
– 742,69m2 de área 
total construída

Fonte:
marcelo amorim

Para as emeis com capacidade completa com 440 crianças, onde os terrenos 
eram menores, foi necessário criar um projeto com dois pavimentos, que 
atendesse a demanda, e no caso, os espaços do recreio coberto e refeitório 
eram ampliados, acrescentavam em mais três salas de aula, um laboratório 
de informática, e a área administrativa completa, como foi o caso da emei 
sol nascente e da emei Zilah spósito com uma tipologia 3, onde a área total 
construída ficou ainda maior com 1115,53 m2.

a tipologia 5, da emei maria salles, tem área total construída de 1409 m2 
aproximadamente, é uma das maiores em extensão térrea, e a tipologia 
6, como da emei são Gabriel, com 742 m2 uma escola modelo padrão. 
Percebe-se os detalhes de design e a linguagem visual nas fachadas e áreas 
externa. os elementos construtivos, como a paredinha ondulada e colorida, 
que recepciona os alunos, criando uma conexão visual a partir das aberturas, 
e uma visibilidade com o portal, o círculo e as portas duplas das salas de aula. 
a modulação das salas, uma estratégia projetual, foi sempre explorada e 
revestida com cerâmicas ou pastilhas coloridas.

Figura 60 
emei sol nascente  

–com 836,76 m2 
– Planta tipologia 

2 – 440 crianças: 10 
salas de aula em 2 

pavimentos

Figura 61 
emei Zilah spósito 

– tipologia 3

Fonte:
marcelo amorim

Fonte:
marcelo amorim
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4.3.6. O Ambiente escolar e a linguagem lúdica
o ambiente escolar tem na linguagem lúdica a sua forma de expressão e 
comunicação com a criança. o brincar como fenômeno cultural é premissa 
nas escolas infantis que tem no jogo a sua expressão maior com o espaço.

É no brincar que o indivíduo cria e aprende a criar, desenvolve um mecanismo 
psicológico que garante ao sujeito manter certa distância em relação ao 
real muito importante para a vida do indivíduo ao longo da sua infância. a 
arquitetura escolar com seu espaço lúdico deve permitir ao indivíduo criar e 
entreter uma relação positiva com a cultura.

Figura 66 
crianças brincando 
em atividade lúdica 
dentro da sala de 
aula e em espaço 
externo na emei 
capivari

Fonte:
cedidas pela 
diretora Priscila 
lana - emei 
capivari

em outros lugares de terrenos íngremes, onde a solução projetual foi mais 
difícil, a realidade da demanda e a necessidade de construir uma escola na 
região foi preponderante. Para o arquiteto, não poderiam tratar de forma 
nenhuma com menosprezo a obra pública.

uma situação que não aconteceu se relaciona aos espaços destinados às 
famílias, como um incentivo à participação e envolvimento no cotidiano da 
instituição, criando, desta forma, segundo amorim, uma escola comunitária. 
acredito que não foi atendido em termos espaciais, porém, verificou-se que a 
frequência e a participação da família são mais incentivadas quando a gestão 
pedagógica atua junto com os pais na educação da criança, uma realidade que 
está em construção e varia muito em função do bairro e da região da cidade, 
pois este é um fator que tem variáveis de difíceis soluções como a violência no 
entorno da escola ou pais que precisam trabalhar o dia todo.

uma outra realidade, é a da emei timbiras, que está localizada na regional 
centro-sul, onde a situação econômica da cidade e das famílias atendidas é 
totalmente oposta aos bairros mais periféricos da capital.

a concepção do projeto desta unidade foi muito particular, por ter uma 
edificação tombada junto ao programa de necessidades, uma visibilidade 
maior para o edifício, pois o terreno era de esquina, e estar na região central de 
belo Horizonte, um cartão de visitas e um convite à população para conhecer 
o novo modelo de escola de ensino infantil de belo Horizonte.

Figura 65 
estudo da Fachada 

Frontal e emei 
timbiras, na 

regional centro-sul

Fonte:
marcelo amorim
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4.3.6.2. Formas e outros significados lúdicos
a referência mais significativa sobre o caráter lúdico no projeto comentada 
pelo arquiteto foi a inspiração pelas formas geométricas, do recurso de se 
avançar com uma parede na circulação criando um jogo espacial, que foi 
melhor explorado com os prédios em dois pavimentos, do uso de muitas 
cores, de outras formas como o cone-brinquedo no espaço de lazer externo, 
ou o cone-coroando o telhado e a esfera.

uma influência de linguagem da arquitetura pós-moderna, que, em belo 
Horizonte, é representada por arquitetos, dentre outros, como Éolo maia, 
sylvio de Podestá e Jô vasconcelos. marcelo amorim, em entrevista concedida 
a esta pesquisadora em maio de 2017, aponta que “a caixa de escada, o círculo, o 
coroamento com a bola, eram uma linguagem da arquitetura pós-moderna”. Pode-se 
perceber a partir da referência da casa vanna venturi, projeto de robert 
venturi, na época jovem arquiteto, pode esboçar suas percepções sobre o 
complexo e o contraditório da arquitetura pós-moderna.

apesar desta influência de linguagem pós-moderna, o lúdico foi experimen-
tado durante toda a etapa de projeto e construção das escolas. o curto período 
e a liberdade de escolher permitiram à equipe brincar com outras cores em 
que às escolas seriam pintadas, e por isto aconteceu esta variedade nas cores 
das suas fachadas externas e ambientes internos.

sobre o mobiliário infantil das escolas, a equipe de arquitetura não participou 
do processo de escolha e compra. Porém, uma parceria com a reggio emilia 
italiana e a emei Águas claras foi uma novidade que equipou diferentes 
ambientes nessa unidade. influenciou, assim, outras diretoras e gestoras a 

Figura 67 
umei urucuia, em 
bH, e casa vanna 
venturi, projeto do 
arquiteto robert 
venturi, 1962-
1964, na Filadélfia, 
eua

Fonte:
Á esquerda, foto de 
marcelo amorim; à 
direita, arch daily, 
2019

disponível em:
archdaily.com.br

4.3.6.1. Procedimentos
os principais elementos que definem a linguagem lúdica nas emeis foram 
observados e percebidos a partir das visitas técnicas de reconhecimento e 
levantamentos dos registros históricos, projetos e bibliografia, das atividades 
lúdicas com as crianças, das entrevistas com o arquiteto autor do projeto, 
com a pedagoga responsável pela proposta pedagógica, com as equipes de 
coordenação pedagógica e professores das escolas capivari, vila estrela e 
Águas claras, pesquisadas durante o projeto de extensão mobi e da pesquisa 
conjunta com o curso de pedagogia do ceumiH no biênio 2016/2017.

nesta pesquisa realizada conjuntamente com o curso de pedagogia, havia 
basicamente o interesse em conhecer o processo criativo e perceber a relação 
entre a concepção do projeto arquitetônico com o projeto pedagógico. 
Foram visitadas algumas escolas em diferentes regiões da capital, mas para 
o desenvolvimento da pesquisa, escolhemos as emeis – capivari, localizada 
no aglomerado do bairro da serra6, e a vila estrela, no bairro santo antônio, 
ambas da regional centro-sul – e a emei Águas claras – localizada na 
região do barreiro, região oeste de belo Horizonte. esta escolha permitiu 
uma investigação mais detalhada, por terem tipologias diferentes e serem 
simbolicamente representativas no espaço urbano e comunitário de seus 
bairros e regiões.

a análise dos materiais foi feita por comparação dos espaços considerando:
a) tipo, conceito, referências e conexões culturais;
b) interação, caráter lúdico e pedagógico;
c) representação gráfica, ergonomia, linguagem visual, linguagem lúdica e 

design contemporâneo;
d) identificação das principais soluções espaciais, como linguagem lúdica de 

design.

iremos apresentar os projetos das escolas, verificar as relações espaciais, 
comparar e refletir sobre os resultados concretos ou empíricos a partir do 
elemento visual lúdico como linguagem de design contemporâneo.

6 aglomerado da serra é a maior favela de minas Gerais, localizada em belo Horizonte, mais precisamente na zona sul da 

capital. É classificada com a segunda maior favela do brasil, atrás apenas da rocinha, no rio de Janeiro, e ceilândia, no dF.
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desta maneira, o mobiliário definido para as emeis foi escolhido e montado 
com muita almofada, tapetes fáceis de lavar, móveis simples e funcionais, 
nada que fosse complicado para a manutenção, pois a verba de reposição da 
prefeitura é inexistente.

Para a pedagoga, o mobiliário deve ser lúdico e prático, pois as crianças 
também não se adaptam aos artefatos mais complicados. a criança busca 
brincar, e, assim, uma cadeira não tem pra ela apenas a função de assentar, 
mas é algo mais, é também um avião, ou um quebra-cabeça, com códigos e 
linguagens lúdica, musical, plástica e artísticas.

4.3.6.3. Signos. Símbolos & Linguagem visual lúdica das – Emeis 
Capivari, Vila Estrela e Águas Claras

o projeto arquitetônico das emeis é o signo maior nesta composição das 
diferentes tipologias de projetos produzidos para todas as escolas municipais 
de ensino infantil. os objetos que sugiram deste signo, foram as escolas com 
as suas diferentes tipologias. a linguagem visual lúdica e o design lúdico, 
representados com suas formas, desenhos, texturas, símbolos e cores, 
impactaram e causaram diferentes efeitos nos seus interpretantes. sociedade, 

Figura 68 
mobiliário da emei 
Águas claras

Figura 69 
mobiliário e 
Fraldário da emei 
Águas claras

Fonte:
arquivo pessoal

Fonte:
arquivo pessoal

buscarem e criarem seus próprios mobiliários que atendessem às crianças e 
da mesma maneira, móveis com design e a qualidade no uso, com a segurança 
para as crianças.

a partir da consolidação do projeto emeis, os projetos seguintes se 
preocuparam em criar ambientes externos melhores e com mobiliários 
lúdicos, brinquedos e soluções espaciais que transformaram espaços em áreas 
de brincar, como as arquibancadas da emei capivari.

o elemento lúdico nos ambientes internos, corredores e salas de atividades e 
aulas aconteceu em parte através das soluções de arquitetura, mas também, 
das diretrizes definidas pela coordenação pedagógica geral na pessoa da 
Flávia Julião, que orientou em não terem salas seriadas e quadradas com o 
mesmo material, o que não foi alcançado em função das licitações de compra 
de material e da modulação do projeto de arquitetura.

uma das diretrizes alcançadas foi sobre a localização da cozinha, em facilitar 
o acesso das crianças, onde a cozinha se transformaria em um ambiente de 
aprendizagem. o brincar como prioridade no alfabetizar, e o cuidar educando. 
o cuidar na sua forma mais ampla, de apoio, educação, mas com afeto 
e carinho. uma demanda das crianças que passam o dia inteiro na escola, 
muitas vezes, segundo a coordenadora, pediam “colo” para as cuidadoras e 
professoras. na emei esta postura é uma diretriz pedagógica.

sobre o mobiliário no berçário, os berços baixinhos influenciados da reggio 
emília são funcionais para as crianças, que aos poucos ganham autonomia 
em acessá-los, na mobilidade do móvel é também interessante, porém, para 
o educador, não é prática, pois tem que abaixar várias vezes durante o dia. o 
berço acabou, muitas vezes, sendo encostado e deixado de lado, pois, segundo 
Flávia Julião, em entrevista concedida a esta pesquisadora em novembro de 
2017, “Você tem que pensar no educador. Ele pode entrar jovem e sair mais velho, 
então, se ergonomicamente a coisa não funciona, não vai funcionar mesmo”.
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no contexto geral das escolas infantis, foi observada uma linguagem visual 
lúdica representada por formas geométricas coloridas: círculos, quadrados, 
triângulos, cones vermelhos, esferas, ondulações que aparecem em pequenos 
muros, guarda– corpos, muros externos, bancos, paredinhas curvas de apoio 
escolhidas em função de cada projeto.

em todas as escolas existe horta, teatrinho de arena, pequenos espaços de
atividade física, espaços com brinquedos na área externa e também, 
brinquedotecas internas, que, podem ou não estarem equipadas, um item que 
varia de uma escola para a outra.

as aberturas – vãos livres, pés-direitos altos, caixa de escada ampla – às vezes 
viram espaço de brincar; portas duplas tipo camarão, quando abertas, são um 
convite a sair da sala e brincar ao ar livre e correr no pátio.

Figura 71 
emei vila estrela – 
Pátio externo

Fonte:
arquivo pessoal

comunidade do entorno, professores, funcionários, pais e suas crianças, foram 
envolvidos por sentimentos de, alegria, felicidade, pertencimento, interesse, 
afeição e outras sensações que são significativas e subjetivas, particulares de 
pessoa, e cada aluno ou aluna que estudar ou vivenciar uma emei.

Figura 70 
entrada Principal 

da emei Águas 
claras e vista 

Frontal da emei 
capivari

Fonte:
marcelo amorim
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destaco, a seguir, os quadros que referenciam os elementos e códigos visuais 
que representam a linguagem visual lúdica no contexto da arquitetura escolar 
das emeis Águas claras, vila estrela e capivari.

4.3.7. Quadros síntese 3 – Comunicação visual e o elemento lúdico – 
Escolas Municipais de Ensino Infantil de Belo Horizonte – EMEIS

os amplos espaços de recepção anexos às salas de refeição, quando integrados, 
se transformam em uma área de múltiplas atividades no dia-a-dia da escola, 
como recepção do público externo, espaço de reuniões com as famílias, com 
os professores, com as crianças, às vezes a comunidade imediata, que também 
se apropria para eventos e festas mais importantes.

o colorido da escola é uma linguagem visual muito viva nos ambientes 
da escola, assim como o recurso das formas geométricas para integrar os 
ambientes internos e externos.

Fonte:
arquivo pessoal

Figura 72 
emei vila estrela – 
espaço de recepção 
– vãos amplos e pé 

direito alto

Fonte:
arquivo pessoal

Figura 73 
Formas geométricas 

e a visibilidade dos 
ambientes internos 

e externos, espaço 
de apoio como 

brinquedoteca e a 
horta no jardim. 

equipe pedagógica 
da emei capivari 

e da emei vila 
estrela
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1 2

3

signo

1. O signo em si
o projeto dos emeis.

2. O objeto
as escolas.

3. Efeitos / Interpretação
escolas coloridas. “a minha escola”.

Cultura

1. Cultura Visual
escola infantil

2. Cultura Visual Lúdica
quadros, planos, diagonais, cubos coloridos, 
jogos de volumes, cheios e vazios. 

3. Efeitos / Interpretação
escolas convidativas, alegres, coloridas, boa 
visibilidade.

lúdiCo

1. Linguagem
Formas geométricas, simbólicas e coloridas, 
alegres, interativas, atrativas.

2. Cultura
Jogo de volumes geométricos e coloridos, 
cheios e vazios

3. Contexto
das escolas das comunidades, dos bairros e 
da cidade.

linguageM

1. Linguagem Visual
Geométrica, formal, modular, movimentada, 
aberturas e espaços livres.

2. Linguagem Visual Lúdica
Formas geométricas, simbólicas, variadas e 
coloridas.

3. Efeitos / Interpretação
atrativas, alegres, acolhedoras, 
pertencimento.

eMei CapiVari

COnCEiTO

DiREçãO

Es
C

A
lA

POnTO & linhA

luz & COR

D
iM

En
sã

O

FORMA

TExTuRA

M
O

v
iM

En
TO

ritmos, 
direções, 
perspectivas, 
ondulados, 
quadrados, 
circulares, 
verticais e 
horizontais.

1/1 real.

crianças de 
1 a 5 anos e 8 
meses.

azul
vermelho
amarelo

verde
branco

terracota

concreto pintado colorido; 
revestimento com pastilhas e cerâmicas 
coloridas; 
esquadrias metálicas pintadas; 
desenhos com formas geométricas 
específi cas para portas, portões e janelas; 
texturas visual tátil.

Quadro 3.1 – categoria de análises – emeis – emei capivari
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1 2

3

signo

1. O signo em si
o projeto dos emeis.

2. O objeto
as escolas.

3. Efeitos / Interpretação
escolas coloridas. “a minha escola”.

Cultura

1. Cultura Visual
escola infantil

2. Cultura Visual Lúdica
quadros, planos, diagonais, cubos coloridos, 
jogos de volumes, cheios e vazios. 

3. Efeitos / Interpretação
escolas convidativas, alegres, coloridas, boa 
visibilidade.

lúdiCo

1. Linguagem
Formas geométricas, simbólicas e coloridas, 
alegres, interativas, atrativas.

2. Cultura
Jogo de volumes geométricos e coloridos, 
cheios e vazios

3. Contexto
das escolas das comunidades, dos bairros e 
da cidade.

linguageM

1. Linguagem Visual
Geométrica, formal, modular, movimentada, 
aberturas e espaços livres.

2. Linguagem Visual Lúdica
Formas geométricas, simbólicas, variadas e 
coloridas.

3. Efeitos / Interpretação
atrativas, alegres, acolhedoras, 
pertencimento.

eMei Vila estrela

COnCEiTO

DiREçãO

Es
C

A
lA

POnTO & linhA

luz & COR

D
iM

En
sã

O

FORMA

TExTuRA

M
O

v
iM

En
TO

ritmos, 
direções, 
perspectivas, 
ondulados, 
quadrados, 
circulares, 
verticais e 
horizontais.

1/1 real.

crianças de 
1 a 5 anos.

azul
vermelho
amarelo

verde
branco

terracota

concreto pintado colorido; 
revestimento com pastilhas e cerâmicas 
coloridas; 
esquadrias metálicas pintadas; 
desenhos com formas geométricas 
específi cas para portas, portões e janelas; 
texturas visual tátil.

Quadro 3.2 – categoria de análises – emei – vila estrela

4
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1 2

3

signo

1. O signo em si
o projeto dos emeis.

2. O objeto
as escolas.

3. Efeitos / Interpretação
escolas coloridas. “a minha escola”.

Cultura

1. Cultura Visual
escola infantil

2. Cultura Visual Lúdica
quadros, planos, diagonais, cubos coloridos, 
jogos de volumes, cheios e vazios. 

3. Efeitos / Interpretação
escolas convidativas, alegres, coloridas, boa 
visibilidade.

lúdiCo

1. Linguagem
Formas geométricas, simbólicas e coloridas, 
alegres, interativas, atrativas.

2. Cultura
Jogo de volumes geométricos e coloridos, 
cheios e vazios

3. Contexto
das escolas das comunidades, dos bairros e 
da cidade.

linguageM

1. Linguagem Visual
Geométrica, formal, modular, movimentada, 
aberturas e espaços livres.

2. Linguagem Visual Lúdica
Formas geométricas, simbólicas, variadas e 
coloridas.

3. Efeitos / Interpretação
atrativas, alegres, acolhedoras, 
pertencimento.

eMei águas Claras

COnCEiTO

DiREçãO

Es
C

A
lA

POnTO & linhA

luz & COR

D
iM

En
sã

O

FORMA

TExTuRA

M
O

v
iM

En
TO

ritmos, 
direções, 
perspectivas, 
ondulados, 
quadrados, 
circulares, 
verticais e 
horizontais.

1/1 real.

crianças de 
1 a 5 anos.

azul
vermelho
amarelo

verde
branco

terracota

concreto pintado colorido; 
revestimento com pastilhas e cerâmicas 
coloridas; 
esquadrias metálicas pintadas; 
desenhos com formas geométricas 
específi cas para portas, portões e janelas; 
texturas visual tátil.

Quadro 3.3 – categoria de análises – emei – Águas claras
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1 2

3

signo

1. O signo em si
o projeto dos emeis.

2. O objeto
as escolas.

3. Efeitos / Interpretação
escolas coloridas. “a minha escola”.

Cultura

1. Cultura Visual
escola infantil

2. Cultura Visual Lúdica
quadros, planos, diagonais, cubos coloridos, 
jogos de volumes, cheios e vazios. 

3. Efeitos / Interpretação
escolas convidativas, alegres, coloridas, boa 
visibilidade.

lúdiCo

1. Linguagem
Formas geométricas, simbólicas e coloridas, 
alegres, interativas, atrativas.

2. Cultura
Jogo de volumes geométricos e coloridos, 
cheios e vazios

3. Contexto
das escolas das comunidades, dos bairros e 
da cidade.

linguageM

1. Linguagem Visual
Geométrica, formal, modular, movimentada, 
aberturas e espaços livres.

2. Linguagem Visual Lúdica
Formas geométricas, simbólicas, variadas e 
coloridas.

3. Efeitos / Interpretação
atrativas, alegres, acolhedoras, 
pertencimento.

detalHes e síMbolos

COnCEiTO

DiREçãO

Es
C

A
lA

POnTO & linhA

luz & COR

D
iM

En
sã

O

FORMA

TExTuRA

M
O

v
iM

En
TO

ritmos, 
direções, 
perspectivas, 
ondulados, 
quadrados, 
circulares, 
verticais e 
horizontais,

1/1 real.

crianças de 
1 a 5 anos.

azul
vermelho
amarelo

verde
branco

terracota

concreto pintado colorido; 
revestimento com pastilhas e cerâmicas 
coloridas; 
esquadrias metálicas pintadas; 
desenhos com formas geométricas 
específi cas para portas, portões e janelas; 
texturas visual tátil.

Quadro 3.4 – categoria de análises – emei – detalhes e símbolos
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Formas – cores e texturas

quadro síntese – COmunICaçãO VIsuaL E O ELEmEntO LúdICO

escolas municiPais de ensino inFantil de belo HoriZonte – emeis

Quadro 3.5 – quadro síntese – emeis
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Formas – cores e texturas

quadro síntese – COmunICaçãO VIsuaL E O ELEmEntO LúdICO

escolas municiPais de ensino inFantil de belo HoriZonte – emeis

Quadro 3.5 – quadro síntese – emeis
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4.4. O Giramundo e a cultura brasileira
 
de onde vêm as ideias? como surgem os conceitos? e os processos criativos 
e de artistas como Álvaro apocalipse e de grupos de teatros de boneco como 
o Giramundo?

Podemos dizer que uma brincadeira de irmãos, na década de 1940, com 
desenhos de bonecos, recortados e depois colocados em movimento, 
simboliza a origem e a essência em dar vida às marionetes e depois poder 
expressar a beleza das artes plásticas em teatro de bonecos. em 1953 Álvaro 
apocalipse foi a morar em belo Horizonte, e quando jovem em 1955, durante 

Figura 74 
desenho do Álvaro 
apocalipse com 
detalhes do corpo 
e do braço do 
personagem cobra 
norato

Fonte:
acervo do Grupo 
Giramundo

nos quadros apresentados observamos os elementos de linguagem visual 
lúdica nos prédios das emeis. através das fotos, visualizamos sua localização 
nos diferentes espaços das escolas, como detalhes construtivos e decorativos. 
nas tríades, representadas junto aos quadros, compreendemos o conteúdo, e 
o sentido abordado sobre o signo, a linguagem, a cultura e o lúdico.

Percorrer e interpretar o processo de composição e escolha dos recursos de 
linguagem neste caso das escolas infantis, foi importante, para uma enxergar e 
compreender, a partir dos detalhes, as primeiras conexões e aproximações com a 
linguagem dos móveis do mobi, as soluções mais expressivas, onde as formas e 
códigos foram recorrentes e de maneira positiva se transformaram em elementos 
lúdicos representativos do caráter e linguagem visual lúdica das emeis.

os símbolos e as formas que representam e caracterizam a linguagem lúdica 
das escolas municipais de ensino infantil foram decodificados em: esferas, 
bolas e círculos, retângulos e quadrados em várias dimensões, triângulos, 
trapézios, linhas retas, curvas e diagonais, hexágonos, cubos fechados ou 
abertos. as cores, inicialmente primárias, depois foram sendo exploradas e 
derivadas, surgindo tons e sobre tons, trazendo identidade, vida e alegrias às 
escolas e seus espaços internos, externos, mobiliários e fachadas.

em relação ao processo criativo de explorar o uso das cores, como um 
instrumento de linguagem, o resultado foi muito próximo ao desenvolvimento 
dos móveis do mobi, assim como o recurso de usar a linguagem das formas 
geométricas, ora nos vãos de passagem ganhando maior visibilidade o 
entorno e a cidade, ou em outros momentos, como elemento decorativo e de 
representação e linguagem visual lúdica.

Prosseguimos no percurso dos próximos processos criativos pesquisados, 
na busca da compreensão do elemento lúdico com elemento de mediação e 
inter-relação entre a linguagem, a cultura e o contexto, no caminho da arte 
cênica com o teatro de bonecos do Grupo Giramundo e da arte gráfica com os 
desenhos do estilista ronaldo Fraga.



210 211

Processo de Design Contemporâneo: O lúdico como mediação 
e inter-relação entre a linguagem, a cultura e o conceito. Gabriela Mafra BarretoTese de Doutorado em Design Processos criativos de design contemporâneos

escolhas do grupo e na sequência criam “saci- Pererê”, em 1973, e “um baú 
de Fundo Fundo”, em 1975. este último com um texto original, uma mistura 
técnica de bonecos de vara, bonecos de fio, truques de aparecer e desaparecer 
e truques de luz. Foi um grande sucesso.

outra característica do Giramundo é sobre o processo investigativo de uma 
experiência, sempre estimular a próxima montagem, os questionamentos em 
porque não fazer isto..., e como fazer, uma realidade que permanece até hoje 
em seus criadores.

outro fato relevante, para esta transformação, foi a mudança da oficina 
e do grupo para a uFmG, num espaço próximo à Faculdade de bela artes. 
seus fundadores além de professores, eram artistas plásticos, e passam a 
fazer parte, junto com o Giramundo das oficinas do festival de inverno da 
universidade. as oficinas nos festivais de inverno eram quase uma residência 
artística, uma grande ousadia, neste momento aproximaram, Álvaro e o grupo 
de outros artistas, e outras áreas, com o objetivo de preparar uma peça que 
não tinha a temática infantil.

e seguindo uma tradição europeia de fazer óperas, o Giramundo apresenta 
“el retablo de maese Pedro”, inovando com a mistura de técnicas, mas 
principalmente com a música ao vivo, junto da orquestra de câmara da escola 
de música da uFmG. um novo tempo teatral todo ele executado ao vivo.

muitos personagens foram construídos, e para se alcançar toda esta 
montagem e encenar tudo aquilo, vários alunos, e ex-alunos entraram para o 
grupo neste momento, trazendo a novidade e a energia da juventude, como a 
de sandra biachi e Júlio espíndola, foram muito importante nesta fase, e de 
outros participantes como o maestro magnani, regente destas apresentações 
marcantes, no entanto, a peça não teve uma vida longa.

a crítica de arte, na época, mais acessível e generosa, elogiou, com uma 
ressalva, e sugeriu: “uma pena de não se tratar de um tema nacional”. comentário 
que impactou o grupo, e assim, o grupo buscou no poema “cobra norato”, de 
raul bopp, a possibilidade de uma nova fase sobre a cultura brasileira.

uma participação em concurso de desenho, teve contato com vários artistas, 
alunos da escola Guignard, como Yara tupynambá, chanina, Wilde lacerda 
e Gavino Filho. incentivado por eles frequentou um curso de desenho, onde 
ganhou conhecimento geral sobre arte, maior expressividade e oportunidade 
em conhecer artistas mineiros e cariocas que passaram por ali.

como um exímio desenhista, muito rápido e expressivo, trabalhou bastante 
tempo com a publicidade, onde teve contato com o áudio visual, e em 1959 
ao tornar-se professor da Faculdade de belas artes da uFmG, desenvolve 
vários modelos e métodos de ensino. em 1969, já casado com terezinha 
veloso, ambos professores, passaram um ano na França, com uma bolsa de 
estudo – premiação máxima no salão da aliança Francesa de belo Horizonte 
e no salão universitário da uFmG (samPaio, 2011, p.172). nesta época, 
Álvaro e tereza frequentaram na europa vários festivais de teatro de bonecos, 
aprenderam técnicas, formas, novas maneiras e possibilidades de exercício de 
experimentação, e quando voltaram com todas estas referências, convidam 
madu (maria do carmo vivacqua martins) que, junto com os dois, constroem 
os primeiros bonecos, e estreiam a primeira peça “a bela adormecida”, em 
1970, ano de início do Giramundo.

uma característica que nasce junto com o grupo é o interesse por fazer e 
experimentar diferentes formas de bonecos. o segundo espetáculo, com 
texto autoral, “aventuras no rio negro”, apresenta as primeiras preocupações 
com o tema sobre a ecologia e o meio ambiente.

em 1972, a partir de um encontro com o marionetista alemão albrecht roser, 
que veio se apresentar em belo Horizonte, surgiu um convite para o grupo 
participar de uma oficina coletiva de produção das marionetes, e se apresentar 
no famoso festival mundial de teatro de bonecos, da union internacionale 
dela marionette (unima) que acontece bienalmente na cidade francesa de 
charleville-mézières. Pode-se dizer que ali, o grupo aprendeu novas situações de 
concepção, experimentação e mecânica no controle e manipulação dos bonecos, 
que transformaram o processo de criação e construção das futuras montagens.

os temas referentes ao folclore e a cultura brasileira passam a frequentar as 
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o cobra norato foi um sucesso estrondo, o estandarte do Giramundo, a 
referência histórica do grupo. recebeu os maiores prêmios do teatro brasileiro, 
alcançando reconhecimento nacional e internacional.

a uFmG foi um apoio que não tem preço para o Giramundo, tinham todo o 
aporte, uma estrutura física, verba de montagem, estar perto da escola de 
belas artes e das pesquisas realizadas entre os professores. mesmo assim, 
o Giramundo, nesta época, ainda não era o carro chefe de ninguém, apesar 
do amor e da parceria, eles eram professores da eba, situação que durou até 
aproximadamente 1984.

a próxima peça, em 1983, “as relações naturais” do escritor gaúcho qorpo 
santo (José Joaquim campos de leão), foi a tradução do teatro do absurdo. 
os bonecos, conseguiram se apropriar das caraterísticas do texto, uma peça 
para o público adulto que foi muito aceita no meio teatral.

assim como o texto era a base para interpretar e criar os bonecos, a música 

Figura 76 
Á esquerda, 
acervo do Grupo 
Giramundo e à 
direita imagem 
retirada de banco de 
dados da internet

Fonte:
acervo do Grupo 
Giramundo e 
www.flickr.com

4.4.1. Temas & Peças – Conceito. Representação. Material. 
Movimento. Escala. Cor. Textura e Bonecos

cobra norato
na peça “cobra norato”, de 1979, o experimentalismo, a percepção mais 
apurada e uma certa maturidade artística, como artistas plásticos que 
eram, os três fundadores e o grupo, conseguiram fazer um trabalho coeso 
e impactante. traduzir o teatro de bonecos para a artes plásticas brasileiras, 
uma novidade, que ainda não existia. valorizar e homenagear a identidade e a 
cultura nacional. Álvaro buscou nas esculturas brasileiras, nas suas imagens e 
signos visuais, a referência plástica para a identidade de cada boneco da peça 
“cobra norato”. ele tinha o desenho plástico, muito bem definido, com seus 
apontamento e intenções, mas não o desenho técnico. como artista, sabia o 
que queria plasticamente, mas a representação técnica para a construção e 
execução de forma mais dinâmica, ainda não havia.

Figura 75 
Fotos dos bonecos/ 

cerâmicas do vale 
do Jequitinhonha 

mineiro e desenhos 
do Álvaro 

apocalipse para 
os personagens na 

peça “cobra norato”

Fonte:
acervo do Grupo 

Giramundo
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dos equipamentos e cenários, e principalmente com o fazer teatral. segundo 
ulisses tavares, foi a primeira experiência de fato, em que os marionetistas se 
transformaram em atores.

nesta época os fundadores já com outras demandas da vida adulta, investiram 
na juventude que por sua vez investiram no grupo toda a sua força e energia 
para se tornarem de fato um integrante do Giramundo. eram os jovens da 
equipe que encenavam, ganhavam repertório de palco e experiência de 
montagem. uma situação real e necessária, viabilizar a montagem de “Pedro 
e o Lobo” e a permanência e manutenção dos jovens na equipe. Foi uma 
montagem com bonecos de fio que, se aproximam quase de um instrumento, 
no seu controle em cena, junto com a música ao vivo. o design dos bonecos 
retoma a linguagem do teatro infantil, e no caso específico desta montagem, 
de 1993, a música para as crianças ganhou um caráter importante. uma peça 
que aproximou o Giramundo das crianças, tinha um cenário e um grupo de 
elenco pequenos, uma música de altíssima qualidade, se torna o maior sucesso 
de público e de número de apresentações do grupo.

em relação a produção e o processo de criação de “Pedro e o lobo”, esta equipe, 
recebeu uma orientação muito próxima do Álvaro, que criou e desenhou, e 
depois instruiu-os para que todos construíssem os bonecos e cenários.

Já na segunda parte da década de 1980, a base de marionetista, que antes 
era familiar, muda, e uma nova sequência de integrantes e construtores 
ingressam no grupo. seus fundadores já estavam aposentados, madu e 
sandra não participavam mais, tereza ainda dava aulas e quando estava na 
sede, se dedicava mais à oficina, e o Álvaro, na época, dedicava-se diariamente 

Figura 77 
ulisses tavares 
e Giramundo 
encenando “Pedro 
e o lobo”, em rio 
acima – mG, e na 
Praça da liberdade, 
em bH

Fonte:
Hugo Honorato – 
www.flickr.com

e trilha sonora se tornaram fundamentais na construção e movimentação da 
peça. a associação do Álvaro com o maestro baiano lindembergue cardoso  
foi bastante experimental e produtiva. o maestro criava as trilhas, ali junto 
do grupo, se inspirava durante o processo de criação dos bonecos e das peças. 
virou um parceiro e um amigo do Álvaro.

ao longo dos anos, a pesquisa foi sempre o caminho para as escolhas em como 
se utilizar novos materiais de figurino, de cenografia, para as montagens em 
si. Períodos quando muitos profissionais eram convidados especificamente 
para aquele episódio, impregnavam no Giramundo um reservatório de 
experimentos, que foram sendo replicados, criando um leque de repertórios 
com linguagens bem diferentes.

o grupo traz na sua identidade, a experimentação, estão sempre interessados 
em fazer coisas que nunca fizeram.

Quadro 4 – linha do tempo do Giramundo

4.4.2. O Universo Lúdico – Tipologias. Linguagens e Transformações
Pedro e o lobo
um momento importante foi na construção de “Pedro e o Lobo”, sobre vários 
pontos de vistas, mas, o mais importante foi o Giramundo ocupar lugares não 
convencionais de teatro, ganhando um desprendimento total da caixa preta, 
e, com isto, a peça “Pedro e o Lobo” foi encenada em todos os lugares do brasil 
e do mundo.

esta foi uma montagem de grande aproximação com o público, com o meio 
ambiente, a percepção do espaço, com o tamanho das coisas, no transporte 
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em Pinóquio, uma das técnicas experimentadas, foi trazer o mobiliário para a 
cena do palco, o móvel virou boneco, feito com partes de móveis coletados em 
topa tudo, novos artistas foram convidados e novas mídias foram testadas, 
como o vídeo animação, projetados na tela sharq tufe (tecido para vídeos). 
esta mídia ampliou o campo de experimentação para novos parâmetros, por 
exemplo, o da escala.

o grupo passou a buscar e a estar em lugares não confortáveis e explorar 
outras técnicas, como foi para malafaia levar os bonecos e participar da 
quadrienal de Praga.

“Pinóquio”, foi uma peça muito emblemática para o grupo, foi um salto na 
história do Giramundo, pela falta do Álvaro, um momento emocionante e de 
transposição, tendo a oportunidade com o boneco mais famoso do mundo, 
partir para um novo campo de experimentação.

Figura 79 
cenário da peça e o 
boneco “Pinóquio”

Fonte:
imagem retirada de 
banco de dados da 
internet –  
www.flickr.com

ao grupo, na busca de aprimorar e conseguir desenvolver uma linguagem de 
representação técnica, com o intuito de criar o acervo dos desenhos técnicos 
de todos os bonecos, e pela primeira vez isto foi alcançado.

com os desenhos técnicos boa parte dos bonecos do Giramundo podem 
ser replicados, o grupo ganhou uma certa imortalidade com os originais do 
Álvaro, e mantém com cuidado um acervo histórico, significativo e único.

um outro momento importante foi quando perceberam que o boneco poderia 
ocupar outras mídias, como no vídeo, no cinema, na tv, e nos livros, e assim, 
surgiram projetos como “o Miniteatro Ecológico”, de 2002, que nasceu vídeo-
livro e espetáculo.

Pinóquio
“Pinóquio”, de Serguei Prokofiev, foi a primeira montagem após a morte de 
tereza e Álvaro, ambos no ano de 2003. um marco para seus integrantes, e 
uma metamorfose, especialmente, para beatriz apocalypse, marcos malafaia 
e ulisses tavares, que a partir daí, assumem o comando do grupo.

Para montar “Pinóquio”, fizeram um apanhado do que o Giramundo já havia 
produzido, replicaram em um único espetáculo e somaram às pesquisas 
e alguns interesses de seus integrantes. consolidaram um aprendizado e 
trouxeram novas experiências para o palco e para a vida do Giramundo.

Figura 78 
beatriz apocalypse, 

marcos malafaia 
e ulisses tavares 

– diretores do 
Giramundo

Fonte:
itaucultural.org.br
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Giz
em “Giz”, uma peça para o xx festival de inverno da uFmG que aconteceu 
em Poços de caldas, em 1988, o Álvaro inverteu seu processo criativo, partiu 
de um desenho a concepção do roteiro e de todos os outros personagens. as 
cenas contavam pequenas estórias, sem diálogos, mas com uma linguagem 
expressiva e gestual dos bonecos, que foi integrada a música do compositor 
eduardo alvarez. com temas que abordavam e misturavam o fantástico e 
o absurdo das relações sociais, como - o amor entre os feios, representado 
por dois abutres, a relação de educação do pai com o filho, em cena foram 
transformados em “diabão e diabinho”. uma peça de muito sucesso que se 
baseou no desenho e não na palavra.

os bonecos que antes eram esculpidos em madeira, neste processo 
construtivo, a estrutura foi em madeira, mas o corpo em espuma e tecido. 
a pintura valorizou a cor nos olhos e chifres, os dentes amarelados, e a 
boca vermelha imensa no boneco do político. a espuma, um material mais 
perecível, foi uma preocupação para o seu criador, pois, os Bonecos, para o 
Álvaro deveriam ser eternos.

Figura 80 
Giramundo em “as 
relações naturais”

Fonte:
imagem retirada de 
banco de dados da 
internet –  
www.flickr.com

4.4.3. O processo criativo do Giramundo
um processo investigativo e experimental é uma das marcas criativas do 
Giramundo, um grupo que seguiu adiante, após a passagem de seus fundadores, 
se restabeleceu com novos parâmetros de trabalho, de criação e espetáculos.

os três diretores pensam juntos, discutem e distribuem suas atuações a 
partir dos objetivos de criação em determinados momentos, e em outros, 
tem a liberdade criativa das buscas pessoais por novas investigações 
para o grupo, e assim, cada um deles vem construindo o Giramundo do 
século xxi. as montagens acontecem a partir de um texto, que podem ser 
expressados por desenhos, principalmente por beatriz apocalypse, que 
a partir da minha observação representa e mantem a tradição desta forma 
de expressão e construção do pensamento criativo. marcos malafaia, mais 
conceitual, organiza, discute, elabora as ideias das montagens, extremamente 
experimental, cuidadoso no fazer e em realizar a produção da cena. ulisses 
tavares, atua principalmente no áudio visual das cenas e na encenação, assim 
como beatriz e os demais integrantes do grupo.

as linguagens visuais criativas
na primeira fase do Giramundo, com o Álvaro, tereza e madu, o universo 
de trabalho era o teatro, que tem um tipo de linguagem. existia a busca do 
argumento, com um texto, que servia de apoio para uma escolha plástica, 
sempre comandada e realizada pelo Álvaro, não só dos bonecos mas da 
escolha de toda a parte técnica da cena do espetáculo. um método que ele 
foi experimentando e aprimorando com o tempo de trabalho do grupo. não 
existia uma regra, ou uma cartilha, cada montagem acontecia sobre um tema, 
um texto, que direcionava o estudo e a busca de referências visuais e gráficas.

em “as relações naturais” de qorpo santo (escritor gaúcho José Joaquim de 
campos leão), por exemplo, os aspectos de deformações, grotescos do texto, 
geraram bonecos pálidos e exagerados nas formas. esta caraterística vinha 
da interpretação dedicada do Álvaro ao texto, criava o desenho a partir deste 
momento. ele foi entregando algumas características monstruosas. em cena 
a movimentação dos bonecos foi realizada com uma técnica “à tringle” (com 
uma vara na cabeça), que permitiu, movimentos ágeis e brutos.
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uma outra linguagem em cena, foi o uso da luz como recurso de colorir 
os bonecos. a cenografia não se fez necessária. no palco os bonecos 
já comunicavam pelo aspecto, volume, gestos e movimentação que 
caracterizavam o caráter dos personagens e o espaço cênico era totalmente 
preenchido.

em “Pedro e o Lobo” a escolha da linguagem visual das marionetes partiu de 
algumas variáveis como, o texto, a leveza e a agilidade dos bonecos, a escala 
do cenário, foram elementos que influenciaram no desenho de criação. com 
o objetivo de treinar seus jovens marionetistas e incrementar as vendas 
teatrais, era preciso tirar o grupo do teatro, e por isto a montagem deveria 
ser facilitada.

a opção por marionetes clássicas de fio, e a música de alta qualidade, 
aproximou a cena do seu público maior – as crianças. Porém, um recurso 
para alcançar esta linguagem visual, foi o desenho lúdico dos bonecos, com 
traços menos angulosos, mais redondos e afáveis. com o boneco Pedro, ícone 
da peça, a conquista acontecia no primeiro contato, por ser extremamente 
agradável e lúdico. o lobo, que deveria ser “o monstro”, não era visualmente 
agressivo, foi criado de maneira caricata, já o passarinho e o pato eram mais 
realistas. os animais, com a exceção do lobo, tiveram todos uma linguagem 
mais natural e real. os humanos, como o caçador e o avô, foram mais 
caricatos, um desenho mais livre.

Figura 84 
os bonecos da peça 
“Pedro e o lobo”, do 
Giramundo

Fonte:
imagem retirada de 
banco de dados da 
internet –  
www.flickr.com

Figura 81 
os desenhos de 

criação do Álvaro 
e boneco da peça 

“Giz”

Figura 82 
os bonecos: a 

família e os abutres 
na peça “Giz”, do 

Giramundo

Figura 83 
os bonecos: diabinho, diabão e os 

marionetistas, na peça “Giz”

Fonte:
acervo Giramundo

Fonte:
imagem retirada de 

banco de dados da 
internet –  

www.flickr.com

Fonte:
imagem retirada de banco de dados da 

internet –  
www.flickr.com
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a música ao vivo aproximou curiosamente, mário e miguel, netos do Álvaro 
(filhos da beatriz), do Giramundo, por um trabalho de hip-hop foram 
convidados a compor a trilha do desfile de abertura. em sintonia com o 
popular o ritmo da batida da rua, foi o elemento de conexão da plateia com as 
torres andantes durante a evolução do espetáculo.

com a evolução do festival e das revisões experimentais, as torres de tecido, 
se transformaram em carros alegóricos, com peças automotivas e estruturas 
bem mais complexas. um processo criativo, onde o grupo se permitiu realizar 
uma cena totalmente diferente das anteriores, um campo de provas da ideia, 
um processo de cura, de se expor, ficar doente e se curar novamente.

nesta participação percebe-se uma alteração de parâmetros conceituais, de 
escala com os carros/torres andantes, na música contemporânea do hip-hop, 
e da rua como palco. um movimento novo que reafirma o Giramundo ser um 
grupo sem regra, como ulisses tavares apontou em entrevista cedida a esta 
pesquisadora em junho de 2018.

Figura 85 
Festival sesi de 
bonecos do mundo 
– Giramundo em 
“torres andantes”

Fonte:
imagem retirada de 
banco de dados da 
internet –  
www.flickr.com

torres andantes
em 2004 o sesi bonecos do mundo, surgiu com uma proposta de realizar um 
festival de grande porte com a intenção de preservar o mamulengo, o teatro 
de bonecos do brasil, encenar na rua, e isto seria traduzido em estruturas de 
grande porte, que inicialmente para o Giramundo seria uma situação de difícil 
execução. Porém, com o acervo de peças e a experiência de seus integrantes, 
permitiu que ao longo dos 15 anos de festival, o grupo participasse com 
oficinas e vários modelos de espetáculos, até que em 2011, durante este 
período, foram convidados a fazer o desfile de abertura do festival.

a abertura do festival com desfile tinha sido inspirado no festival de canela, 
um festival que antecede o do sesi, no brasil, e que por usa vez se inspirou 
no festival francês de charleville-mézières e nos festivais mundiais de teatro 
de bonecos.

uma arquitetura móvel andante, inspirado nos castelos andantes do studio 
Ghibli, foi a intenção de marcos malafaia. a primeira versão foi um completo 
fracasso, segundo o diretor, em função da falta de tecnologia para a mudança 
da escala, uma chuva muito forte esvaeceu o público e aumentou o peso dos 
carros que não suportaram e foram quebrando um a um durante a cena. Foi 
um aprendizado ao avesso.

Por outro lado, mesmo com esta catástrofe, o formato serviu para visualizarem 
outras percepções quanto aos bonecos, a curiosidade do público com a 
mudança de escala do Giramundo, e a possibilidade de transformação deles 
em cenário, indo para exposições.

os problemas nunca cessaram, mas a cada montagem os carros foram 
evoluindo com a participação de profissionais de mecânica, com experiência 
em chassis, volantes e outros elementos para conseguir um deslocamento 
com mais seguro e constante.

o espaço da rua tinha que ser conquistado, de forma móvel, rápida, alegre 
e com caráter popular, sendo que seus elementos tinham que se aglutinar 
durante o percurso.
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as aventuras de Pauleco e sandreca no Planeta Água
uma das últimas montagens do grupo, “As aventuras de Pauleco e Sandreca no 
Planeta Água”, estreou em agosto de 2019, uma parceria com o grupo Palavra 
cantada de são Paulo. dois meses antes, conversei com beatriz apocalypse na 
sede do grupo, sobre o processo criativo daquele momento e um pouco sobre 
o Giramundo. durante um dia de trabalho junto da figurinista e assistente 
de produção, beatriz prefere o espaço da oficina de criação das peças e dos 
bonecos. usa o caderno de processo como o lugar de registro, esboço e croquis 
das primeiras ideias, anotações das reuniões de pré-produção, da construção 
dos story-boards das cenas da peça, com estudos de proporção e aos poucos os 
bonecos vão tomando forma e o espetáculo vai surgindo em desenho.

reafirma que o conceito das peças é norteado a partir de um texto, que 
direciona a identidade e linguagem visual de cada espetáculo. após esta 
definição inicia-se o desenvolvimento gráfico de concepção dos personagens 
e pequenos ensaios de figurinos e cenários. uma construção coletiva e 
simultânea. como foi para esta montagem, com a definição do tema da água e 
toda a questão ambiental que preocupa o planeta nos dias atuais.

a pesquisa deste tema passou pelo interesse pessoal e depois na busca pelos 
materiais reciclados. Foram atrás de onGs que atuam com reciclagem, 
para definir quais materiais seriam os melhores para este espetáculo. neste 
momento, foram os materiais que definiram e nortearam a concepção dos 

Figura 86 
Processo de 
concepção das 
máscaras 

Fonte:
acervo Giramundo

um processo experimental, totalmente livre, mutante e sem roteiro fixo, 
um grande espaço de performance, com uma grande equipe, o show foi 
impactante. uma desordem interativa, lúdica e saudável junto com o público 
no espaço da cidade.

Pirotécnico Zacarias
uma nova estória a cada montagem, em “Pirotécnico Zacarias”, outra peça de 
alta complexidade, trazendo uma nova identidade ao grupo, e apontando para 
os próximos caminhos na cena teatral brasileira.

uma homenagem ao jornalista e escritor brasileiro murilo rubião, com um 
texto extremamente denso, exigiu uma pesquisa e uma escolha por trabalhar 
com um roteiro montado a partir de algumas estórias do autor. em cena, o 
tempo delas se cruzavam e consequentemente os planos cenográficos foram 
criados e montados com esta expectativa.

uma peça para adultos, onde não existia o tradicional boneco – característico do 
Giramundo. o grupo agora apresenta uma montagem onde as máscaras vestiram 
os rostos dos atores que, cumpriram o papel dos bonecos em cena, com uma 
expressão corporal e movimentos que lembravam a linguagem das marionetes.

Para esta montagem, as máscaras foram modeladas em argila, uma outra lin-
guagem que foi adotada pelo grupo em função do modo de produção da artista 
responsável pela caracterização neste trabalho. o não compromisso em repetir 
a forma, as vezes existe na vontade em aprender uma técnica de um artista, e 
em outras, são os profissionais que trazem as técnicas e eles absorvem.

Pirotécnico estreou em março de 2019 no ccbb de belo Horizonte, em 
condições muito difíceis. segundo os diretores, o que foi apresentado, não 
foi o almejado. novamente a opção em mudar e buscar novas linguagens, 
com cenários pouco convencionais, poucos marionetistas, pois foram as 
máscaras o recurso escolhido para ter na experiência corporal do ator, o apoio 
de não ter o boneco. uma nova forma de performance, de espetáculo, que foi 
bastante estruturado no instrumento do áudio visual e uma cena que trouxe 
um movimento e um ritmo alucinante para a caixa cênica.
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é muito bom perceber o Giramundo mudando de forma, com a chegada de novos 
integrantes. Aconteceu conosco, acontecerá com elas”7.

4.4.4. Signos. Símbolos & Linguagem visual lúdica do Giramundo

a partir do quadro 1  – dos signos, linguagens, cultura e do lúdico, interpretamos 
que o signo maior, no caso do Giramundo é o teatro original, que tem na sua 
essência o recurso da máscara como elemento de expressão. assim, temos 
nos bonecos e nas marionetes o objeto do signo, que gera diferentes efeitos 
em seus interpretantes, como, alegria, emoção, surpresa, medo, admiração, 
dentre outros tantos, que variam a cada montagem.

a linguagem visual e lúdica é representada por formas inusitadas, desenhos, 
croquis, e maquetes, diferentes texturas, cores e escalas, que traduzem 
realismo, encantamento e magia em seu público.

o teatro de bonecos representa a cultura, na escolha nos textos, repertórios 
e conceitos para os espetáculos, se expressa nas formas de seus bonecos, 
realistas, amigáveis, divertidas, caricatas, afáveis e grotescos, com expressões 
que traduzem a emoção e a surpresa.

Percebeu-se o lúdico como elemento de mediação sendo usado na representação 
gráfica, nos desenhos, nas formas simples e legíveis, as vezes no recurso da 
sobreposição, principalmente quando se conecta com outras linguagens como 
a música, o figurino, o cenário e a imagem dos vídeos em movimento.

teatros com a caixa cênica tradicional, arenas, praças, ruas e parques, em 
quase todos os contextos e espaços o Giramundo consegue atuar e levar a sua 
arte do teatro de bonecos.

4.4.5. Quadro Síntese 4 – Comunicação visual e o elemento lúdico 
– Grupo Giramundo

7 disponível em: www.instagram.com/giramundo

bonecos, dos desenhos e das soluções de figurino. em uma pequena maquete, 
simulavam um figurino para divulgação do espetáculo.

Para cada espetáculo a definição da escala e a construção dos bonecos nesta 
medida e proporção em cena é um dos desafios que demandam muito tempo 
de ensaio, trabalho e revisão do trabalho, quando percebem que algum boneco 
não ficou exatamente como esperavam. rapidamente é necessário ajustar e 
rever isto na cena, principalmente quando acontece junto com as projeções 
e vídeo animações. o caderno de processo ajuda a estudar o roteiro, mas 
situações de ajuste sempre acontecem.

como afirma marcos malafaia, em depoimento no instagram do Grupo: “O 
Giramundo não é um grupo de bonecos. É um grupo de gente. As pessoas são mais 
importantes que os bonecos, que são construídos a sua semelhança e imagem. Então 

Figura 87 
beatriz apocalypse, 

os Peixes e o 
encarte da peça 

“as aventuras de 
Pauleco e sandreca 

no Planeta Água 
”, parceria do 

Giramundo com o 
Palavra cantada

Fonte:
instagram 

Giramundogrupo e 
site oficial do Grupo

disponível em:
www.giramundo.org
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1 2

3

signo

1. O signo em si
o projeto dos bonecos da peça cobra norato.

2. O objeto
bonecos da peça cobra norato.

3. Efeitos / Interpretação
curiosidade, criatividade, admiração.

Cultura

1. Cultura Visual
bonecos com formas dos bichos e símbolos 
da cultura indígena e brasileira.

2. Cultura Visual Lúdica
quadrados, trapézios, triângulos, retas e 
diagonais, esferas e círculos/olhos grandes, 
desenhos simples.

3. Efeitos / Interpretação
identifi cação, proximidade, interação, 
bonecos e personagens da cultura brasileira.

lúdiCo

1. Linguagem
Formas geométricas, interativas, diferentes, 
atrativas, coloridas, alegres.

2. Cultura
bonecos e objetos cênicos, desenhos com 
formas geométricas contrastantes, simples e 
detalhadas.

3. Contexto
teatros fechados e espaços públicos que 
permitam o controle da iluminação.

linguageM

1. Linguagem Visual
bonecos e fi gurinos, formas e desenhos 
diferentes, coloridos.

2. Linguagem Visual Lúdica
Formas contrastantes, instigantes, coloridos, 
contam uma estória, bonecos engraçados.

3. Efeitos / Interpretação
Formas caricatas inusitadas, alegres e 
engraçadas.

Cobra norato

COnCEiTO

DiREçãO

Es
C

A
lA

POnTO & linhA

luz & COR

D
iM

En
sã

O

FORMA

TExTuRA

M
O

v
iM

En
TO

variado em 
função do uso 
horizontal, 
direita, 
esquerda.

bidimensional, 
tridimensional, 
real.

1/5

azul
vermelho
amarelo
laranja
verde

marrom
dourado

madeira e gesso 
pintados, lixados

tecidos

textura visual e tátil

Quadro 4.1 – categoria de análises – Giramundo – cobra norato
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1 2

3

signo

1. O signo em si
o projeto dos bonecos da peça Giz.

2. O objeto
bonecos da peça Giz.

3. Efeitos / Interpretação
os bonecos pouco coloridos, divertidos, 
expressivos.

Cultura

1. Cultura Visual
bonecos com expressões e formas 
cotidianas, símbolos e caricatos.

2. Cultura Visual Lúdica
desenhos e formas simbólicas, esferas 
e círculos/olhos e bocas grandes, escala 
humana, real 1/1.

3. Efeitos / Interpretação
identifi cação, proximidade, interação, 
bonecos e personagens da cultura brasileira.

lúdiCo

1. Linguagem
Formas geométricas, diferentes, 
contrastantes, engraçadas, uso da cor branca.

2. Cultura
bonecos caricatos, personagens do 
cotidiano, anjos x demônios, escala 1/1, 
realismo.

3. Contexto
teatros fechados e espaços públicos que 
permitam o controle da iluminação.

linguageM

1. Linguagem Visual
bonecos e fi gurinos, formas e desenhos 
diferentes, coloridos, caricatos, escala 
humana.

2. Linguagem Visual Lúdica
Formas contrastantes, anjos x demônios, 
instigantes, uso predominante da cor 
branca, bonecos engraçados.

3. Efeitos / Interpretação
Formas alegres, interativas e realistas.

giz

COnCEiTO

DiREçãO

Es
C

A
lA

POnTO & linhA

luz & COR

D
iM

En
sã

O

FORMA

TExTuRA

M
O

v
iM

En
TO

variado em 
função do 
uso em cena 
horizontal, 
direita, 
esquerda.

bidimensional, 
tridimensional, 
real.

1/5

branco
bege (efeito da luz)

vermelho
laranja
Preto

madeira e gesso 
pintados, espuma, 
plumas, tecidos, 

botões

estrutura em ferro 
pintado de branco

textura visual e tátil

Quadro 4.2 – categoria de análises – Giramundo – Giz
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1 2

3

signo

1. O signo em si
o projeto dos bonecos da peça Pedro e o 
lobo.

2. O objeto
bonecos da peça Pedro e o lobo.

3. Efeitos / Interpretação
bonecos amigáveis e desenho delicados.

Cultura

1. Cultura Visual
bonecos, animais, fi gurino e cenários, 
símbolos da cultura brasileira. 

2. Cultura Visual Lúdica
quadros, trapézios, triângulos, retas e 
diagonais, esferas e círculos/olhos grandes, 
desenhos e formas simples.

3. Efeitos / Interpretação
identifi cação, proximidade, integração, 
liberdade, brinquedos e brincadeiras, formas 
e espaços lúdicos.

lúdiCo

1. Linguagem
bonecos lúdicos, coloridos, com formas mais 
simples e arrendondadas.

2. Cultura
bonecos e cenário com desenhos e formas 
geométricas mais simples, próximas do 
universo da criança.

3. Contexto
escolas infantis, creches, espaços de lazer, 
brinquedotecas e teatros.

linguageM

1. Linguagem Visual
bonecos, fi gurinos e cenários coloridos em 
escala próxima da criança.

2. Linguagem Visual Lúdica
bonecos lúdicos, coloridos, com formas mais 
simples e arrendondadas.

3. Efeitos / Interpretação
bonecos simpáticos, engraçados e 
interativos. 

pedro e o lobo

COnCEiTO

DiREçãO

Es
C

A
lA

POnTO & linhA

luz & COR

D
iM

En
sã

O

FORMA

TExTuRA

M
O

v
iM

En
TO

variado em 
função do uso 
em cena.

bidimensional, 
tridimensional.

1/10
1/5

vermelho
verde

marrom
bege
Preto

branco
amarelo

madeira e gesso 
pintados

tecidos

textura visual e tátil

Quadro 4.3 – categoria de análises – Giramundo – Pedro e o lobo
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1 2

3

signo

1. O signo em si
o projeto dos bonecos da peça Pinóquio.

2. O objeto
bonecos da peça Pinóquio.

3. Efeitos / Interpretação
os bonecos poucos coloridos, sombrios, 
expressivos.

linguageM

1. Linguagem Visual
bonecos e cenário com formas e desenhos 
diferentes, pouco coloridos, caricatos, escala 
humana e em outras proporções.

2. Linguagem Visual Lúdica
Formas contrastantes, humanizadas, 
instigantes, uso predominante da cor 
marrom da madeira, bonecos mais sérios.

3. Efeitos / Interpretação
Formas alegres, interativas e realistas.

Cultura

1. Cultura Visual
bonecos com expressões e formas mais 
secas, sérias, estáticas, símbolo ao tema da 
peça.

2. Cultura Visual Lúdica
desenhos e formas simbólicas fáceis de 
visualizar e identifi car realismo.

3. Efeitos / Interpretação
Peça e bonecos com identifi cação divergente, 
pouco amigáveis, um pouco intimidadores.

lúdiCo

1. Linguagem
Formas geométricas na imagem visual, 
pouco fi gurino.

2. Cultura
bonecos realistas mais naturais, ênfase 
barroca, curvas e sinuosidade nos bonecos e 
mobiliários.

3. Contexto
teatros fechados.

pinÓquio

COnCEiTO

DiREçãO

Es
C

A
lA

POnTO & linhA

luz & COR

D
iM

En
sã

O

FORMA

TExTuRA

M
O

v
iM

En
TO

variado em 
função da cena 
durante a peça.

bidimensional, 
tridimensional, 
real.

1/5

verde
vermelho

branco
Preto
cinza
bege

marrom

madeira e gesso 
pintados

objetos e móveis

tecidos

textura visual e tátil

Quadro 4.4 – categoria de análises – Giramundo – Pinóquio
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1 2

3

signo

1. O signo em si
o projeto das torres andantes.

2. O objeto
as torres andantes.

3. Efeitos / Interpretação
carros alegóricos surpreendentes, coloridos 
e medievais.

linguageM

1. Linguagem Visual
torres gigantes, bonecos gigantes, formas, 
fi gurinos, coloridos, diferentes, em escala 
gigante.

2. Linguagem Visual Lúdica
Formas e bonecos caricatos, coloridos, 
“malucos”.

3. Efeitos / Interpretação
Formas inusitadas, ousadas e criativas.

Cultura

1. Cultura Visual
bonecos, animais, fi gurinos e cenários/torres 
medievais para abertura de festival de teatro.

2. Cultura Visual Lúdica
quadros, trapézios, triângulos, retas e 
diagonais, esferas e círculos/olhos grandes, 
desenhos e formas simples e exageradas.

3. Efeitos / Interpretação
identifi cação, proximidade, integração, 
liberdade, carros, bonecos, torres, outras 
formas lúdicas

lúdiCo

1. Linguagem
Formas interativas, atrativas, curiosas, 
lúdicas, com mobilidade, carros alegóricos.

2. Cultura
torres andantes, bonecos e cenários com 
formas variadas em escala gigante.

3. Contexto
espaços públicos da cidade, ruas, praças, 
parques.

torres andantes

COnCEiTO

DiREçãO

Es
C

A
lA

POnTO & linhA

luz & COR

D
iM

En
sã

O

FORMA

TExTuRA

M
O

v
iM

En
TO

variado em 
função da cena 
na cidade.

bidimensional, 
tridimensional, 
real.

carros 
alegóricos na 
escala da cidade.

amarelo
branco

vermelho
azul

cinza
cobre

metálicos
multi cores

madeira pintada 
e natural, tecidos, 
rodas, borrachas, 

telas, carcaças

estrutura metálica

textura visual e tátil

Quadro 4.5 – categoria de análises – Giramundo – torres andantes

2
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1 2

3

signo

1. O signo em si
o projeto da peça “o Pirotécnico Zacarias”.

2. O objeto
cenários, fi gurinos e máscaras.

3. Efeitos / Interpretação
surrealista, hiperealista, máscaras irônicas.

linguageM

1. Linguagem Visual
máscaras com formas diferentes, desenhos 
de animais e rosto humano, cuidadosos e 
coloridos

2. Linguagem Visual Lúdica
Formas reais, mistura de cores ousadas.

3. Efeitos / Interpretação
Formas expressivas irônicas, enigmáticas.

Cultura

1. Cultura Visual
objetos e cenários dos anos 60, 70, a 
máscara teatral , elemento original do teatro 
de bonecos.

2. Cultura Visual Lúdica
sobreposição de planos cênicos, máscaras 
instigantes, outros recurso – fi lme, vídeos, 
música, fi gurino e cenário.

3. Efeitos / Interpretação
surpresa, curiosidade, formas lúdicas e da 
memória afetiva

lúdiCo

1. Linguagem
Formas instigantes, coloridas, atrativas, 
irônicas.

2. Cultura
imagens e símbolos da memória afetiva, 
máscaras irônicas e grafi smo colorido.

3. Contexto
teatros – caixa cênica.

o pirotéCniCo zaCarias

COnCEiTO

DiREçãO

Es
C

A
lA

POnTO & linhA

luz & COR

D
iM

En
sã

O

FORMA

TExTuRA

M
O

v
iM

En
TO

variado em 
função da cena e 
atores.

tridimensional, 
real.

1/1

amarelo
azul

verde
laranja

roxo
marrom
branco
cinza
Preto

argila, gesso, papel 
marché

Giz de cera colorida, 
canetinhas coloridas

textura visual e tátil

Quadro 4.6 – categoria de análises – Giramundo – o Pirotécnico Zacarias
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Formas – cores e texturas
QUADRO SÍNTESE – COMUNICAÇÃO VISUAL E O ELEMENTO LÚDICO   – TEATRO DE BONECOS GIRAMUNDO

FORMAS                                                                                                             CORES    &  TEXTURAS  

quadro síntese – COmunICaçãO VIsuaL E O ELEmEntO LúdICO

teatro de bonecos Giramundo

Quadro 4.7 – quadro síntese – Giramundo

QUADRO SÍNTESE – COMUNICAÇÃO VISUAL E O ELEMENTO LÚDICO   – TEATRO DE BONECOS GIRAMUNDO

FORMAS                                                                                                             CORES    &  TEXTURAS  
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Formas – cores e texturas
QUADRO SÍNTESE – COMUNICAÇÃO VISUAL E O ELEMENTO LÚDICO   – TEATRO DE BONECOS GIRAMUNDO

FORMAS                                                                                                             CORES    &  TEXTURAS  

quadro síntese – COmunICaçãO VIsuaL E O ELEmEntO LúdICO

teatro de bonecos Giramundo

Quadro 4.7 – quadro síntese – Giramundo

QUADRO SÍNTESE – COMUNICAÇÃO VISUAL E O ELEMENTO LÚDICO   – TEATRO DE BONECOS GIRAMUNDO

FORMAS                                                                                                             CORES    &  TEXTURAS  
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4.5. O processo criativo do estilista Ronaldo Fraga

em todo trabalho criativo existem os fios condutores que atuam como 
instrumentos que unem e conectam todo o contexto de uma obra.

Passamos por princípios que abordaram temáticas do design de móveis 
infantis, da arquitetura escolar e da arte do teatro de bonecos.

a poesia gráfica do estilista ronaldo Fraga se juntará nesta construção final 
de uma narrativa que identificou o elemento lúdico como mediador entre as 
linguagens visuais, a cultura e os contextos aqui sugeridos.

salles (2014, p.44) nos mostra que “[...] entrando no contexto mais amplo de 
nossa busca por uma caracterização mais geral do ato criador, as tendências 
do processo podem ser observadas sob dois pontos de vista” - o da poética e 
o da comunicação.

estes são princípios que simbolizam o lado individual de cada artista, 
se tratam dos gostos e crenças, dos objetivos e das ações subjetivas nos 
respectivos projetos.

Figura 88 
croqui do estilista 
ronaldo Fraga

Fonte:
processo do estilista 
ronaldo Fraga
pinterest

Para esta etapa de elaboração e análise da comunicação visual e do 
lúdico sobre o Giramundo, foi escolhido algumas peças e repertórios que 
traduzissem as etapas de formação, construção, transformação e mudança 
na trajetória do grupo.

Foi observado e compreendido os processos criativos, seus recursos, escolhas, 
expressões e representações, as linguagens visuais e os bonecos, das peças: 
“cobra norato”, “Giz”, “Pedro e o lobo”, “Pinóquio”, “torres andantes” e 
“Pirotécnico Zacarias”. Para cada peça, foi montado um quadro interpretativo 
da comunicação visual, e por último, um quadro final com um resultado 
síntese das formas e símbolos. Foi usado um recurso gráfico bastante formal, 
e de certa maneira rígido nas possibilidades de representação. o que não 
impediu de verificarmos inicialmente formas recorrentes dos outros dois 
objetos de estudo, como, os círculos, os trapézios, triângulos, retângulos e 
quadrados, elipses, cubos, esferas e provavelmente se aprofundarmos em 
outros desenhos e peças do grupo mergulharemos em um universo infinito 
das artes plásticas, gráficas, cenográficas e teatrais.
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do mundo da moda brasileira, por seu processo criativo e a expressividade dos 
desenhos, foi escolhida como elemento desta pesquisa, por representar o elo 
visual com outras linguagens, e que nos permitirão avançar nesta pesquisa.

Procedimentos e métodos de levantamento
o método de análise para a interpretação dos signos e linguagens identificados 
nos desenhos de ronaldo Fraga foi resultado de

a) entrevista com o estilista ronaldo Fraga e com sua equipe de arquitetura e 
cenografia: clarissa neves e Paulo Waisberg;

b) Pesquisa, investigação e identificação de material bibliográfico, iconográfico 
em todas as mídias – tv, vídeos, internet, instagram);

c) Pesquisa em monografias, dissertações de mestrado e outras reportagens 
sobre o estilista;

d) visitas ao Grande Hotel ronaldo Fraga para reconhecimento, levantamento 
e observação de objetos e figurinos complementares para o desenvolvimento 
da pesquisa;

e) definição para estudar os processos criativos e os desenhos das coleções: 
“o rio são” (verão 2008/09); “tudo é risco de Giz” (inverno 2009); e “athos 
do início ao Fim” (inverno 2011);

f) analise os elementos visuais a partir dos signos e símbolos, das linguagens, 
conceitos e do design, na criação da imagem lúdica nos desenhos e peças da 
coleção, assimilando-os como linguagem lúdica de design;

g) aproximação com os pontos de conexão com o objeto principal (mobi) e os 
demais estudos, em relação à linguagem lúdica como elemento de design e 
as reflexões sobre o processo criativo contemporâneo do estilista.

o processo criativo
temas
todas as coleções do ronaldo partem de uma estória. o diferencial dele é este, 
nunca parte de um modismo, é sempre uma estória. as coleções que surgem 
de viagens – foram denominadas de o turista aprendiz, ligadas aos lugares 
que ele visitou e das pesquisas sobre cada cultura, como foi com a china, 
Pernambuco, Pará, o vale do Jequitinhonha, o rio são Francisco no brasil, 
dentre outros.

em todo projeto artístico, um fator relevante é o espaço e o tempo em que o 
artista está inserido, não tem como negar que o ambiente em que convivemos 
atua e nutre todo o processo criativo e os seus registros.

o que se busca com o processo criativo do estilista ronaldo Fraga é trazer 
luz para as conexões entre a cultura suas linguagens de design, as relações 
temáticas entre as escolhas dos artistas, principalmente entre a do estilista 
e do Giramundo, e os diferentes conceitos e formas de representação, 
considerando a ética e a estética criativa.

ronaldo Fraga, mineiro natural de belo Horizonte, cresceu fascinado pelo 
desenho e a representação das coisas, objetos, letras e detalhes de peças eram 
os instrumentos focais da sua atenção, que acabaram o levando para o curso 
de moda. Formou-se em estilismo pela uFmG, especializou- se na Parson´s 
school of design de nova York e na saint martin´s school de londres, fez 
cursos livres de artes.

a quem diga que o estilista é um contador de estórias, um apaixonado pela arte 
e pela cultura brasileira. através da sua arte – seus desenhos –, ele estreou em 
1996 no Phytoervas Fashion com a coleção “eu amo coração de galinha”, e 
depois, em 2001, na são Paulo Fashion Week.

a busca pelo tema para suas coleções acontece por diferentes vetores, podendo 
surgir inspirado no universo literário ou na música brasileira; outras vezes, 
vem do interesse pela cultura popular, seus personagens e suas simbologias, e 
muitas, vem das viagens, dos lugares por onde anda e das cidades que visitou.

seus traços, riscos, desenhos e croquis expressam um mundo de sonhos, 
signos, significados, ludicidade, dramaticidade e surpreendem nas imagens 
visuais de seus personagens, com suas perucas, sapatos, roupas, acessórios 
e cenários. todos os elementos traduzem alguma intenção na informação, e 
desta maneira comunicam uma ideia, uma mensagem de algo que é percebido 
e vivenciado pelo estilista.

a linguagem lúdica de Fraga que o conecta com o público e o faz único dentro 
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um contador de estória, que busca nos temas a inspiração, para a representação 
e a construção de uma moda atemporal, onde o lúdico se mistura com um 
universo autoral, múltiplo, abstrato, sensível, sentimental, transitório e 
extremamente poético quanto à arte e à cultura do brasil.

desenvolvimento. execução. materialização.
concebido o conceito e tendo desenhado, criado todas as peças de roupas, 
sapatos, acessórios e itens que compõem uma coleção, em seguida começa 
a fase de desenvolvimento de imagens, impressões, dimensionamentos, 
modelagens, cortes e costura. esta é a fase da materialização das peças, do 
suor construtivo, do stress, da ansiedade com a produção de uma coleção e a 
preparação de apresentar seu resultado em um único desfile. a moda é o lugar 
onde se vive o instante e o risco de territórios e estórias possíveis.

novos indícios criativos
É uma longa história, segundo ronaldo, onde os personagens são os mesmos, 
o que ele muda são as cores da tinta, o tom, o cenário, o traço, acho que é 
isto que se configura identidade, estilo e processo de criação. não gosta de 
nomear e classificar “a identidade” de uma pessoa como um bloco de concreto 
gigante... uma lápide... se todos estão vivos... entende que a identidade é um 
processo em construção, passível de reforma, ajustes e mudanças.

o comando é do traço que sai da mão do desenhista/estilista, acredita que 
durante um projeto é importante deixar o acaso e o instinto trabalhar, fazer 
coisas que não se sabe bem o porquê de estar fazendo, e diz que “isto é bom 
para o processo criativo, ao invés de você ser o dono do destino, você passa a ser guiado 
por ele” (em entrevista cedida após oficina de desenho no Grande Hotel rF em 
belo Horizonte, em julho 2019).

a última coisa que determina em uma coleção, é também o primeiro item da 
próxima. a cor – é com isto definido que se encomenda todos os insumos de 
um novo trabalho.

se não for para ser divertido ele não vai. acredita que ao contar estórias, ele 
lança luz em terreno árido. atualmente, faz daquilo que o alimenta, alimentar 

uma outra característica que define suas coleções é o recurso da metalinguagem, 
de quando, ele cria e constrói a estória a partir das suas memórias, de 
uma imersão nas lembranças e nos sentimentos, que transbordam para as 
camadas de códigos e linguagens visuais, dos traços e nos desenhos. das 
coleções representadas com este conceito, como exemplo, foi em “Festa no 
céu” (após a perda de um irmão), em “loja de tecidos” (sobre o primeiro 
emprego) ou “descosturando nilza” (sobre as costureiras de sua equipe). em 
outra categoria de coleção, vem das homenagens aos mais simbólicos, como 
Guimarães rosa, nara leão, carlos drummond de andrade, personagens 
ilustres da nossa cultura.

imersão e conceito
em todo início de processo, acontece uma imersão na cultura do lugar, deste 
momento até o final da coleção, ele se envolve por todo e qualquer elemento 
significativo ou representativo, como a música, a arte, a gastronomia, por 
imagens, ou informações mais importantes ao tema. durante esta imersão, 
cataloga tudo em um caderno de croquis, construindo o processo, de onde vai 
alinhavando, colando, sobrepondo as imagens, pedaços de tecidos, de fotos, 
as referências visuais da coleção vigente.

ele cria um universo, mergulha nele, se envolve com todas aquelas linguagens, 
e depois cria a sua estória. seus cadernos de processo, são únicos, e por isto, 
fazem muito sentido como um instrumento visual de um método criativo e 
pessoal. um sucesso de referência para os admiradores do tema e da moda.

Figura 89 
ronaldo Fraga 

no atelier e item 
da exposição 

caderno de roupas, 
memórias e croquis

Fonte:
www:gazetadopovo.
com.br, consulta em 

17.02.2020
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4.5.1. Temas & Coleções – Conceito. Identidade Cultural. 
Representação. Material. Movimento. Cor. Textura e Roupas

“o rio são”
a coleção sobre o rio são Francisco para o verão de 2008/2009, partiu das 
memórias do estilista, sobre o pai que sempre viaja e vivia pescando às 
margens do rio. sobre as lembranças, surgiram, as lendas e casos/conversas 
do seu povo ribeirinho, que permearam sua infância, e foi partindo desses 
momentos que ronaldo viajou e percorreu todo o trajeto do rio são Francisco. 
construiu seu próprio mapa de signos, símbolos e repertórios visuais, que se 
transformaram em outras linguagens, gráficas, com novas formas na coleção 
O Rio São. as cores, já citadas anteriormente, e as texturas, foram duas das 
principais referências cênicas para compor os tons e o movimento das roupas 
e do desfile.

Figura 90 
o estilista ronaldo 
Fraga durante seu 
processo criativo

Fonte:
foto no atelier, 
catálogo da 
exposição Rio São 
Francisco – navegado 
por ronaldo Fraga

Figura 91 
o estilista em seu 
ateliê, em processo 
da coleção, e o mapa 
de referências da 
coleção “o rio são”, 
verão de 2008/2009

Fonte:
imagem do livro 
Ronaldo Fraga: 
Caderno de Roupas, 
Memórias e Croquis

a outros também, com trabalhos criativos, coletivos, se inspirando em novas 
parcerias, com a mesma letra gráfica, traços e registros, porém em novas nas 
águas e circuitos culturais.

a linguagem lúdica e a comunicacão visual
neste território ronaldo Fraga, com muitos enredos, imagens, marcas e signos, 
foram estudadas algumas coleções8 que indicam e mostram características 
gráficas e visuais importantes para a interface deste trabalho, sendo que três 
delas serão analisadas por uma lente mais próxima – “o rio são”, sobre o rio 
são Francisco e sua cultura ribeirinha da água, “tudo é risco de Giz”, em uma 
interface direta com a arte de Álvaro apocalipse na peça “Giz”, e, em “athos 
do início ao fim”, o estilista fez uma homenagem a athos bulcão, onde seus 
traços, pontos, linhas, diagonais, curvas e todas as cores, trazem os elementos 
mais geométricos nas formas, sugerindo outros parâmetros de conexão com a 
arquitetura das escolas e o design dos móveis, ambos com linguagens formais.

Para completar esta análise foi construída uma linha do tempo com as coleções 
estudadas, foi também construído um quadro de análise, onde as referências 
dos signos, linguagens visuais, códigos da cultura e do lúdico, sobre estas 
coleções foram interpretados a partir da sintaxe da linguagem visual.

Quadro 5 – linha do tempo do ronaldo Fraga

8 coleções estudas e apresentadas nos quadros de comunicação visual e o elemento lúdico: “eu amo coração de 

Galinha”, de 1996, no Phytoervas Fashion, “costela de adão”, de 2003, sobre o vale do Jequitinhonha, “todo mundo e 

ninguém”, de 2005, sobre carlos drummond de andrade, “o rio são”, sobre o rio são Francisco, de 2008/09, “tudo é 

risco de Giz”, de 2009, sobre o Grupo Giramundo, e “athos do início ao fim”, de 2011, sobre athos bulcão.
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cores do céu e da água. signos e símbolos que se transformaram em formas e 
linguagens visuais pelo traço lúdico do estilista.

tudo é risco de Giz – inspirado na obra de Álvaro apocalypse

a coleção “tudo é risco de Giz” para o inverno de 2009, sobre o Grupo 
Giramundo, é a tradução da interface e da mediação do lúdico. Primeiro 
representado nos desenhos de Álvaro apocalipse e de seus bonecos na peça 
Giz, que em 2008 ganhou uma remontagem, de onde surgiu o interesse de 
Fraga, em abordar a temática sobre a passagem do tempo, o envelhecer, o 
contraponto com o início da vida, de quando se é criança. e segundo, nesta 
representação da coleção “tudo é risco de Giz”, em 2009. e pode-se dizer 
que em terceiro, é a nossa percepção nesta relação, na comunicação das suas 
linguagens e na expectativa de traduzir esta interface em outros códigos 
visuais nos mobiliários infantis interativos.

Figura 93 
croquis e desfile da 
coleção “o rio são”, 
verão de 2008/09, 
na sPFW

Fonte:
acervo da arquiteta  
cenógrafa clarissa 
neves e livro 
Ronaldo Fraga: 
Caderno de Roupas, 
Memórias e Croquis

Figura 94 
convite da coleção e 
abertura do desfile 
“tudo é risco de 
Giz”, inverno de 
2009, na sPFW

Fonte:
acervo da arquiteta 
e cenógrafa clarissa 
neves

Foi uma imersão nas águas, nas estórias, e na cultura do rio e das cidades que 
o margeiam. Passou por Pirapora, são romão, são Francisco, bom Jesus da 
lapa, barra, xique-xique, Juazeiro e Petrolina, Piranhas, Penedo e Piaçabuçu 
na foz do “velho chico”.

das referências, em suas pesquisas e depois observando o resultado em seus 
figurinos, objetos cenográficos e acessórios da coleção, percebe-se a riqueza 
dos detalhes e o cuidado no criar e no fazer. um exemplo, a reprodução dos 
tons e cor do céu da cidade de barra - ba, junto com o movimento curvo dos 
peixes, surgem as linhas sinuosas em tons de azuis no vestido da coleção.

as casinhas, com seu gabarito baixo e fachadas coloridas, elementos decorativos 
no coroamentos, simetrias e ritmo, foram traduzidas, e incorporadas 
na coleção, como novos elementos de composição, de sobreposição, de 
referência, proximidade e afeto com seus moradores. tecidos costurados do 
mesmo modo das costureiras ribeirinhas, buscando o movimento e a textura, 
das margens e da água do rio.

outros elementos cenográficos, dos metais, às bacias das lavadeiras, o sal 
grosso do tempero, as fitas e a iluminação reproduzem aliadas à música, a 
imagem e o som das águas.

a cultura profundamente viva, encontrada em cada um dos elementos, 
da natureza com os peixes, e toda a fauna e flora da região, dos objetos 
encontrados nos mercadinhos e comércios nas ruas, dos gestos e práticas do 
dia a dia, das formas e símbolos da arquitetura de suas cidades, nos tons e 

Figura 92 
caderno de 
processos e 

referências da 
coleção “o rio são”, 
verão de 2008/2009

Fonte:
imagem do livro 

Ronaldo Fraga: 
Caderno de Roupas, 
Memórias e Croquis
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athos do início ao Fim
em “athos do início ao fim”, a minha escolha partiu por enxergar na simplicidade 
das formas geométricas, nas cores e na integração entre arte e arquitetura, o 
espaço de conexão com o design do mobiliário e das escolas infantis.

a arte modernista de athos bulcão, desenhista e ceramista/azulejista de 
oscar niemeyer, representada em sua linguagem formal, por símbolos e 
códigos mínimos visuais, como uma brincadeira, um jogo, um quebra-cabeça 
de azulejos, que justos, compõem painéis, elegantes, coloridos e lúdicos.

o recurso do desenho, do ponto inicial, seguido pelo traço, continuo ou 
interrompido, movimentado, curvo, reto, com formas circulares e quadradas, 
e a cores, azuis, laranjas, brancos, verdes, foram códigos de linguagens, 
elementos de desenho que traduziram o lúdico nas arquiteturas modernistas 
e frias de brasília.

Figura 97 
capa do livro do 
athos bulcão, 
imagem de 
referência do site da 
docomomo brasilia

Fonte:
acervo da arquiteta 
e cenógrafa clarissa 
neves

a temática do envelhecer é uma questão da vida, é atemporal, em Giz de 
apocalypse, o novo e o velho se unem no traço para dar vida aos bonecos, 
que simbolizam os homens comuns esquecidos nos cantos da cidade e 
no cabide dentro de cada armário. são pequenas montagens de estórias, 
memórias e fantasmas, que os bonecos deram vida, encantaram com a 
ironia e gestual da linguagem do teatro e da caricatura, um lúdico recurso 
na composição de um personagem.

na coleção de moda, o estilista traduziu a linguagem caricata, as memórias e 
a passagem do tempo, por roupas que foram desenhadas em volumes, muita 
sobreposição de tecidos e acessórios, no jogo de sombras, na escolha dos tons 
de preto, branco e cinza, e nos pasteis das cores, representando os tecidos 
antigos, amarelados, já gastos ou guardados. uma simbologia que resgata o 
passado, mas que no traço e na composição das roupas sugerem uma nova 
tradução para os velhos, novos personagens no século xxi.

Figura 95 
croquis do ronaldo 
Fraga no encarte da 

coleção e o desfile 
de “tudo é risco 

de Giz”, inverno de 
2009, na sPFW

Figura 96 
croquis do ronaldo 
Fraga e o desfile de 

“tudo é risco de 
Giz”, inverno de 
2009, na sPFW

Fonte:
encarte do desfile 

e do acervo 
da arquiteta e 

cenógrafa clarissa 
neves

Fonte:
acervo da arquiteta 

e cenógrafa clarissa 
neves e livro 

ronaldo Fraga: 
caderno de roupas, 
memórias e croquis
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4.5.2. Quadro Síntese 5 – Comunicação visual e o elemento lúdico 
– Ronaldo Fraga

Figura 99 
sobreposição de 
croquis de “athos 
do início ao fim”

Fonte:
acervo da arquiteta 
e cenógrafa clarissa 
neves e de ronaldo 
Fraga

ronaldo, explora a geometria, os ângulos e o movimento do jogo de formas, 
das cores e da sobreposição gráfica. amplia o desenho e a escala geométrica em 
alguns figurinos, em outros desconstrói, mistura as formas retas e combina, 
através da textura dos tecidos uma composição mais leve e menos volumosa.

Figura 98 
quadros dos 

croquis e cenário 
do desfile “athos do 
início ao fim”, verão 

de 2011

Fonte:
acervo da arquiteta 

e cenógrafa clarissa 
neves e de ronaldo 

Fraga
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1 2

3

signo

1. O signo em si
o projeto da coleção “eu amo coração de 
galinha”.

2. O objeto
as roupas da coleção “eu amo coração de 
galinha”.

3. Efeitos / Interpretação
roupas coloridas e divertidas, inusitadas, 
novidade.

linguageM

1. Linguagem Visual
roupas com tecido e acessórios simbólicos e 
signifi cativos, sobreposição, coloridas.

2. Linguagem Visual Lúdica
Formas simbólicas, caricatas, fi gurativas, 
coloridas.

3. Efeitos / Interpretação
Formas alegres, interativas, comunicativas e 
lúdicas.

Cultura

1. Cultura Visual
tema e formas simbólicos de abordagem da 
cultura popular.

2. Cultura Visual Lúdica
Formas, tecidos, cores, sobreposição, 
texturas e acessórios com elementos 
simples, balão amarelo, bucha vegetal, 
cobertor reciclado.

3. Efeitos / Interpretação
identifi cação, proximidade, liberdade de 
expressão, formas lúdicas, roupas lúdicas.

lúdiCo

1. Linguagem
Formas simbólicas caricatas, fi gurativas, 
coloridas, alegres, atrativas.

2. Cultura
Formas, tecidos, cores, sobreposição, 
texturas e acessórios com elementos 
simples.

3. Contexto
universo da moda, da arte e da cultura.

COnCEiTO

DiREçãO

Es
C

A
lA

POnTO & linhA

luz & COR

D
iM

En
sã

O

FORMA

TExTuRA

M
O

v
iM

En
TO

variado 
em função 
do desfi le 
horizontal.

bidimensional, 
tridimensional, 
real.

1/1

amarelo
azul

vermelho
laranja
verde

marrom

tecidos, telas, 
buchas vegetais, 
palha metálica

textura visual e tátil

Quadro 5.1 – categoria de análises – ronaldo Fraga – eu amo coração de Galinha

eu aMo  de galinHa
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1 2

3

signo

1. O signo em si
o projeto da coleção “costela de adão”.

2. O objeto
as roupas da coleção “costela de adão”.

3. Efeitos / Interpretação
roupas artesanais, suaves e simples.

linguageM

1. Linguagem Visual
tecido em algodão cru, sem acessórios, 
desenhos e cores simbólicos, sobreposição 
de referências da cerâmica mineira.

2. Linguagem Visual Lúdica
cores e formas simples, simbólicas, 
fi gurativas, coloridas, tons de terra.

3. Efeitos / Interpretação
Formas comunicativas e lúdicas.

Cultura

1. Cultura Visual
tema e formas simbólicos de abordagem 
da cultura popular mineira – do vale do 
Jequitinhonha.

2. Cultura Visual Lúdica
Flores, laços, saias, blusas, vestidos, 
bermudas, chinelos, sapatilhas com formas, 
tecidos, cores, sobreposição e texturas lúdicas.

3. Efeitos / Interpretação
identifi cação, proximidade, formas, 
desenhos e roupas lúdicas.

lúdiCo

1. Linguagem
cores e formas simples, simbólica, 
fi gurativas, coloridas, tons de terra.

2. Cultura
Formas, tecidos, cores, sobreposição, 
texturas e acessórios com elementos simples 
e lúdicos.

3. Contexto
universo da moda, da arte e da cultura.

COnCEiTO

DiREçãO

Es
C

A
lA

POnTO & linhA

luz & COR

D
iM

En
sã

O

FORMA

TExTuRA

M
O

v
iM

En
TO

variado 
em função 
do desfi le 
horizontal.

bidimensional, 
tridimensional, 
real.

1/1

azul
amarelo

verde
vermelho

Preto - branco
laranja

bege
terra cota

rosa

tecidos, acessórios, 
cenário, terra/

cerâmica

textura visual e tátil

Quadro 5.2 – categoria de análises – ronaldo Fraga – costela de adão

Costela de adão
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1 2

3

signo

1. O signo em si
o projeto da coleção “todo mundo e 
ninguém”.

2. O objeto
as roupas da coleção “todo mundo e 
ninguém”.

3. Efeitos / Interpretação
roupas bordadas, “antigas”.

linguageM

1. Linguagem Visual
roupas com tecidos naturais e acessórios 
simbólicos e significativos, sobreposição de 
bordados e mensagens, cores suaves.

2. Linguagem Visual Lúdica
Formas simbólicas orgânicas, fluidas, 
desenhos, bordados e coloridos.

3. Efeitos / Interpretação
roupas bordadas ricas em memórias afetivas.

Cultura

1. Cultura Visual
tema a poesia de carlos drummond de 
andrade, a poesia foi impressa e bordadas 
nas roupas.

2. Cultura Visual Lúdica
Formas, tecidos, cores, sobreposição de 
texturas, desenhos e imagens afetivas 
bordadas nas roupas

3. Efeitos / Interpretação
identificação, proximidade, afetividade, 
subjetividade, roupas lúdicas.

lúdiCo

1. Linguagem
Formas simbólicas, orgânicas, fluídas, 
desenhos bordados e coloridos. 

2. Cultura
desenhos, formas, tecidos, cores, 
sobreposição de texturas.

3. Contexto
universo da moda, da arte e da cultura.

COnCEiTO

DiREçãO

Es
C

A
lA

POnTO & linhA

luz & COR

D
iM

En
sã

O

FORMA

TExTuRA

M
O

v
iM

En
TO

variado 
em função 
do desfile 
horizontal.

bidimensional, 
tridimensional, 
real.

1/1

rosas 
beges 
verde 

branco 
Preto 

marrom 
vinho

tecidos, fitas, 
linhas, bordados, 

acessórios, texturas

textura visual e tátil

Quadro 5.3 – categoria de análises – ronaldo Fraga – todo mundo e ninguém

todo Mundo e ninguéM



264 265

Processo de Design Contemporâneo: O lúdico como mediação 
e inter-relação entre a linguagem, a cultura e o conceito. Gabriela Mafra BarretoTese de Doutorado em Design Processos criativos de design contemporâneos

1 2

3

signo

1. O signo em si
o projeto da coleção “o rio são”.

2. O objeto
as roupas da coleção “o rio são”.

3. Efeitos / Interpretação
roupas coloridas, artesanais.

linguageM

1. Linguagem Visual
roupas com tecidos e acessórios simbólicos 
e signifi cativos, sobreposição colorida.

2. Linguagem Visual Lúdica
Formas simbólicas naturais, fi gurativas, 
coloridas.

3. Efeitos / Interpretação
Formas comunicativas, alegres e lúdicas

Cultura

1. Cultura Visual
temas e formas simbólicos da cultural 
popular brasileira, “o rio são Francisco”.

2. Cultura Visual Lúdica
Formas, tecidos, cores, sobreposição de 
texturas, cores e movimentos que simbolizam 
a água e elementos da região do vale  do são 
Francisco

3. Efeitos / Interpretação
identifi cação, proximidade, afetividade, 
subjetividade, roupas lúdicas.

lúdiCo

1. Linguagem
Formas simbólicas, caricatas, fi gurativas, 
coloridas, alegres, atrativas.

2. Cultura
Formas, tecidos, cores, sobreposição, 
texturas e acessórios.

3. Contexto
universo da moda, da arte e da cultura.

COnCEiTO

DiREçãO

Es
C

A
lA

POnTO & linhA

luz & COR

D
iM

En
sã

O

FORMA

TExTuRA

M
O

v
iM

En
TO

variado 
em função 
do desfi le 
horizontal.

bidimensional, 
tridimensional, 
real.

1/1

azul
amarelo

verde
vermelho

Preto - branco
laranja

bege
terra cota

rosa

tecidos, acessórios, 
cenário, terra/

cerâmica

textura visual e tátil

Quadro 5.4 – categoria de análises – ronaldo Fraga – o rio são

o rio são
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1 2

3

signo

1. O signo em si
o projeto da coleção “tudo é risco de Giz”.

2. O objeto
as roupas da coleção “tudo é risco de Giz”.

3. Efeitos / Interpretação
roupas coloridas e jovens, divertidas e 
inusitadas.

linguageM

1. Linguagem Visual
roupas com tecidos, imagens e acessórios 
simbólicos (os bonecos da peça Giz) e 
signifi cativos, sobreposição colorida.

2. Linguagem Visual Lúdica
Formas e roupas amplas, fi gurativas, 
coloridas, com desenhos simbólicos caricatos 
(os bonecos da peça Giz)

3. Efeitos / Interpretação
Formas alegres, interativas, comunicativas e 
lúdicas

Cultura

1. Cultura Visual
temas simbólico, formas lúdicas, roupas 
 representativas, inspirado na obra de Álvaro 
apocalipse.

2. Cultura Visual Lúdica
Formas, tecidos, e cores, com imagens e 
texturas da memória afetiva individual e 
coletiva. (os bonecos da peça Giz)

3. Efeitos / Interpretação
identifi cação, proximidade, afetividade, 
saudade, subjetividade, roupas lúdicas.

lúdiCo

1. Linguagem
Formas e roupas amplas, fi gurativas, 
coloridas, com desenhos simbólicos, 
caricatos (os bonecos da peça Giz)

2. Cultura
Formas, tecidos e cores, com imagens e 
texturas da memória afetivas individual e 
coletiva

3. Contexto
universo da moda, da arte e da cultura.

COnCEiTO

DiREçãO

Es
C

A
lA

POnTO & linhA

luz & COR

D
iM

En
sã

O

FORMA

TExTuRA

M
O

v
iM

En
TO

variado 
em função 
do desfi le 
horizontal.

bidimensional, 
tridimensional, 
real.

1/1

bege
Preto

vermelho
cinza

tecidos, fi tas, linhas, 
imagens, acessórios, 

cenários com 
bonecos da peça Giz

textura visual e tátil

Quadro 5.5 – categoria de análises – ronaldo Fraga – tudo é risco de Giz

tudo é risCo de giz
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1 2

3

signo

1. O signo em si
o projeto da coleção “athos do início ao 
Fim”.

2. O objeto
as roupas da coleção “athos do início ao 
Fim”.

3. Efeitos / Interpretação
roupas geométricas e coloridas

linguageM

1. Linguagem Visual
desenhos dos tecidos e roupas com formas e 
cores simbólicas e signifi cativas referenciando 
o artista plástico, desenhista athos bulcão.

2. Linguagem Visual Lúdica
Formas geométricas, simbólicas, fi gurativas, 
coloridas.

3. Efeitos / Interpretação
roupas com formas geométricas 
comunicativas e lúdicas

Cultura

1. Cultura Visual
temas e formas simbólico de abordagem da 
cultura e da arte de athos bulcão.

2. Cultura Visual Lúdica
Grafi smo, formas, tecidos, cores e acessórios 
com elementos visuais simbólicos.

3. Efeitos / Interpretação
identifi cação, proximidade, afetividade, 
subjetividade, roupas lúdicas, obras de arte.

lúdiCo

1. Linguagem
Formas geométricas, simbólicas, fi gurativas, 
coloridas.

2. Cultura
Formas, tecidos, cores, sobreposição, 
texturas e acessórios com elementos simples.

3. Contexto
universo da moda, da arte e da cultura.

COnCEiTO

DiREçãO

Es
C

A
lA

POnTO & linhA

luz & COR

D
iM

En
sã

O

FORMA

TExTuRA

M
O

v
iM

En
TO

variado 
em função 
do desfi le 
horizontal.

bidimensional, 
tridimensional, 
real.

1/1

azuis
cinzas
branco
Preto

laranjas

tecidos

acessóriso de 
borracha

textura visual e tátil

Quadro 5.6 – categoria de análises – ronaldo Fraga – athos do início ao Fim

atHos do iníCio ao FiM
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Formas – cores e texturas

quadro síntese – COmunICaçãO VIsuaL E O ELEmEntO LúdICO

baseadas na moda do ronaldo FraGa

Quadro 5.7 – quadro síntese – ronaldo Fraga
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4.5.3. Signos. Símbolos & Linguagem visual lúdica da moda do 
estilista Ronaldo Fraga

a interpretação do quadro 1 - dos signos, linguagens, cultura e do lúdico, 
referente ao estilista ronaldo Fraga, tem nas coleções de moda e cadernos 
de processo os seus signos maiores, sendo representados, em objetos, nas 
suas roupas, sapatos e acessórios, que vem a gerar diversos efeitos em seus 
intérpretes, como a percepção de ser uma moda alegre, divertida, poética, 
emotiva, bela e criativa.

a linguagem visual e lúdica é representada por detalhes, recursos e técnicas 
de sobreposição, um infinito de cores, tons e sobre tons, texturas inusitadas 
e complexas, simbolizados nos desenhos a mão livre, por traços delicados, 
divertidos, expressivos, coloridos e alegres. Geram sensações e resgatam a 
memória afetiva, que nos aproximam do estilista quando isto acontece.

a cultura é uma referência na construção dos conceitos, na tradução das 
linguagens, na expressão dos desenhos e croquis em uma roupa criativa, 
diferente, colorida, com formas legíveis, simbólicas e harmoniosas, e por isto, 
subjetiva e única.

o lúdico foi percebido nesta etapa, na sua mediação com a cultura, com 
o simbólico, e com o afeto, através dos temas, das estórias e memórias 
traduzidas por desenhos, formas e cores, elementos gráficos de composição e 
comunicação visual.

4.5.4. Quadro Síntese 5 – Comunicação visual e o elemento lúdico 
na moda do estilista Ronaldo Fraga

sobre o resultado apresentado no quadro síntese, percebeu-se primeiro que as 
formas e códigos que surgiram, foram resultantes das escolhas das coleções e 
das imagens que aparecem em seus quadros individuais. traduziram o sentido 
e a forma de alguns desenhos, como os triângulos, na leitura feita do corpo 
da galinha, em “ eu amo coração de galinha”. a simplicidade e a suavidade 
da coleção “costela de adão”, nas escolha dos tons de terra, e dos neutros na 
opção do branco com o tecido em algodão.

quadro síntese – COmunICaçãO VIsuaL E O ELEmEntO LúdICO

baseadas na moda do ronaldo FraGa          /         Formas – cores e texturas

Quadro 5.7 – quadro síntese – ronaldo Fraga

QUADRO SÍNTESE – COMUNICAÇÃO VISUAL E O ELEMENTO LÚDICO   – BASEADAS NA MODA DO RONALDO FRAGA

FORMAS                                                                                                                       CORES    &  TEXTURAS  

QUADRO SÍNTESE – COMUNICAÇÃO VISUAL E O ELEMENTO LÚDICO   – BASEADAS NA MODA DO RONALDO FRAGA

FORMAS                                                                                                                       CORES    &  TEXTURAS  
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na concepção original o elemento lúdico foi traduzido em formas curiosas, 
diferentes, afetivas, divertidas, geométricas, coloridas e para brincar. o 
simbólico e o subjetivo foram características que transformaram o caráter do 
objeto criado, positivamente, e naturalmente humanizado.

apresento a seguir o resultado da análise das referências que simbolizaram 
de maneira mais evidentes, suas formas, todas as cores e coloridos, de todos 
os recursos de sobreposição de linguagem e do lúdico como mediador da 
comunicação visual.

em “todo mundo e ninguém”, sobre carlos drummond de andrade, a 
sobreposição foi o elemento e recurso de linguagem visual, o azul da caneta 
bic, das cartas antigas do poeta, o amarelado do papel e do tecido, os bordados 
e detalhes que traduzem o volume, cheio e repleto de amor, contrapondo com 
a transparência, os galhos secos e o vazio, símbolos que traduzem a tristeza, a 
amargura e a solidão, temas corriqueiros nas poesias de drummond.

nos últimos três quadros, abordamos as coleções, “o rio são”, “tudo é risco 
de Giz” e “athos do início ao fim” que já foram anteriormente apresentadas, 
e detalhadas.

desta maneira, observamos que em relação às formas, foi possível verificar, 
a presença de elementos geométricos como, os círculos, elipses, os 
trapézios, triângulos, retângulos e quadrados. Porém, sobre as variações e os 
movimentos, dos signos e símbolos visuais, que representam as texturas, as 
sobreposições, as camadas de estórias, e a delicadeza do desenho de Fraga, 
com o instrumento gráfico utilizado, não foi possível aprofundarmos e 
visualizarmos na sua totalidade todos os elementos e códigos visuais.

assim, para gerar uma conclusão sobre os resultados gráficos dos elementos 
de comunicação visual e do lúdico, da sua identificação com mais proximidade, 
como em determinadas imagens, onde não foi alcançado o resultado gráfico 
esperado de análise visual, completaremos com outros desenhos livres, 
gerados por croquis e textos interpretativos que completarão, a seguir, com o 
quadro Geral dos elementos de comunicação visual.

4.6. Análises e consideraões da comunicação visual

Percorremos os quatro processos criativos que comunicaram visualmente e 
traduziram suas linguagens através de diferentes signos, códigos e símbolos, 
que representaram e foram representados, graficamente, nos desenhos 
e croquis de cada um dos autores pesquisados, nas maquetes em escalas 
diferentes, e nos materiais de testes, preparo e construção. em cada processo 
a cultura foi destaque como elemento de conceito e linguagem para as formas 
e desenhos lúdicos.
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a conclusão sobre os elementos de comunicação das emeis, percebeu-se que 
a modulação das salas, definida pelo arquiteto no projeto arquitetônico, foi 
mantida no ritmo das fachadas sendo uma estratégia para o uso da cor, do 
jogo de aberturas, com as amplas esquadrias em formas geométricas, círculos 
e quadrados. outros elementos, como as paredes onduladas e sobrepostas 
à frente da fachada principal, criando uma brincadeira cênica e lúdica. o 
coroamento com o cone vermelho e a esfera e o uso das cores para traduzir o 
lúdico no espaço urbano da cidade.

do Giramundo demonstro através dos croquis do Álvaro apocalypse, para 
a peça Cobra Norato, os detalhes da construção do desenho do saci, e do 
personagem cobra. Percebe-se os estudos em pequenos croquis, a escolha e 
definição da forma do índio, sua proporção e volume. as referências da arte 
e da cultura amazônica e brasileira. os grafismos e as texturas rítmicas das 
cerâmicas e também da cultura indígena.

na imagem seguinte, foi realizado um estudo para entender a concepção da 
forma do índio, seus eixos de simetria, as formas de suas peças, por partes 
foram desconstruída, com o intuito de observar e verificar quais seriam as 
suas resultantes, como, se vê, são formas geométricas, retângulos, ¼ de 
círculos, elipses, círculos, triângulos, na sua maior partes, o autor, escolheu 

Figura 101 
emeis capivari 
e vila estrela e 
croquis de estudo 
da autora

Fonte:
arcevo pessoal

sobre o mobiliário infantil, o que se destaca como elemento marcante, além 
das formas geométrica e da linguagem lúdica, são os detalhes que surgiram 
durante o processo, na fase da pintura. nesses três móveis, mesa, painel da 
estante livro e acabamento das patas e orelhas do baú elefante, o resultado 
final foi o que demostra a foto e os croquis, uma sobreposição de cores na 
mesa e na estante, uma variação de escalas gráficas, e o detalhe do encaixe e 
travamento como recurso de movimento. em todos os três móveis um erro, 
ocasionou numa mudança de rota e em novas escolhas. na etapa final da 
pintura, respingos em desenhos já prontos, necessitaram de ajustes nas cores, 
e assim novos tons surgiram, e na solução do encaixe no baú, as patinhas 
foram criadas como recurso complementar e volumétrico na composição 
visual do objeto.

Figura 100 
móveis do mobi e 
croquis de estudo 

da autora

Fonte:
arcevo pessoal
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outra demonstração de construção dos desenhos técnicos para as peças da 
primeira fase formação do Grupo, como o saci, os sapos que também foram 
de Cobra Norato, e os desenhos do boneco Pedro, de Pedro e o Lobo.

em o Giz, como já apresentado, o recurso da deformação e do gigantismo, dos 
rostos, uma clara intenção de chocar e amedrontar, porém de maneira cômica 
e lúdica.

a imagem e croqui demonstram o desenho livre, as formas soltas e em escala 
ampliada. o que os torna de certa forma mais agradáveis é a escolha da 
cor branca, predominante nos bonecos e marionetista, e o material usado, 
espumas e tecido.

no processo criativo do ronaldo Fraga, percebemos variações de recursos 
gráficos e linguagens, como estratégia de composição dos figurinos, uma 
variedade imensa dentro de um universo de croquis e coleções, foram 
escolhidos a partir dos conceitos do lúdico com o objetivo de indicar os 
pontos mais significativos para este momento de estudo.

no croqui da coleção Eu amo coração de galinha percebe-se o recurso da 
sobreposição de conceitos, na simbologia com os palhaços de circo, nas meias 
listradas, sapatos compridos e vestido de bolinha amarela, e na cabeça a 
textura com o desenho das buchas vegetais remetem à natureza da espiga de 
milho e do campo. as cores predominantes foram o amarelo, vermelho, preto, 
verde limão e rosa. uma linguagem lúdica e divertida.

Figura 104 
bonecos do Giz e 
croquis de estudo 
da autora.

Fonte:
acervo pessoal e 
sampaio, 2011

desenhos mais geométricos, buscou trabalhar a textura através dos desenhos 
e da arte, e o movimento fica definido com o boneco em cena.

Figura 102 
croquis de Álvaro 

apolypse e croquis 
de estudo da autora

Figura 103 
croquis de Álvaro 

apolypse e croquis 
de estudo da autora

Fonte:
acervo pessoal e 

sampaio, 2011

Fonte:
acervo pessoal e 

sampaio, 2011



280 281

Processo de Design Contemporâneo: O lúdico como mediação 
e inter-relação entre a linguagem, a cultura e o conceito. Gabriela Mafra BarretoTese de Doutorado em Design Processos criativos de design contemporâneos

em O Rio São, foi destacado, a arquitetura das casinhas ribeirinhas, retratadas 
nas cerâmicas, suas cores suaves em tons de cerâmica do telhado e os tons 
pasteis das fachadas, sendo as cores mais fortes, para os detalhes e arremates. 
outro elemento de linguagem, muito expressivo e dos mais simbólico, são as 
ondas da água, que falam sobre o rio são Francisco. É por isto, que esta é uma 
das linguagens definidas como uma das interfaces com o projeto do móvel 
síntese deste trabalho.

Figura 107 
croquis e 
referências do 
ronaldo Fraga para 
a coleção o rio são 
e croquis de estudo 
da autora

Figura 108 
detalhe da roupa 
em “Tudo Mundo e 
Ninguém” e croquis 
do ronaldo Fraga

Fonte:
acervo da arquiteta 
e cenógrafa 
clarissa neves e 
livro Ronaldo Fraga: 
Caderno de Roupas, 
Memórias e Croquis

Fonte:
acervo da arquiteta 
e cenógrafa 
clarissa neves e 
livro Ronaldo Fraga: 
Caderno de Roupas, 
Memórias e Croquis

na coleção Costela de Adão, sobre o vale do Jequitinhonha, o tom de barro 
chama a atenção, juntamente com a simplicidade dos desenhos, inspirados 
nas cerâmicas e a delicadeza das formas gráficas e movimento dos tecidos. 
em seguida, na coleção Tudo mundo e ninguém, sobre a poesia de carlos 
drummond de andrade, verificou-se que a sobreposição foi um dos recursos 
que o estilista ronaldo Fraga, adotou para expressar todas as camadas de 
estória, poesias, conteúdos, sentimentos, e identidades que o poeta traduziu 
em sua obra. consequentemente o perfil e a caricatura colorida, falam de duas 
maneiras sobre o mesmo personagem. uma interpretação gráfica do estilista 
muito expressiva e cuidadosa. outro recurso foram os textos das poesias 
serem materializados, em bordados e impressão nas roupas e nos tecidos 
usados como cenário.

Figura 105 
croquis de ronaldo Fraga para a coleção “eu 
amo coração de Galinha” e croquis de estudo 

da autora

Figura 106 
croquis de ronaldo 

Fraga e croquis de 
estudo da autora

Fonte:
acervo pessoal e livro Ronaldo Fraga: Caderno 

de Roupas, Memórias e Croquis

Fonte:
acervo da arquiteta 

e cenógrafa 
clarissa neves e 

livro Ronaldo Fraga: 
Caderno de Roupas, 
Memórias e Croquis
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“É preciso aprender a navegar em um oceano de 
incertezas em meio a arquipélagos de certeza.”

(edgar Morin)

nestas últimas coleções estudadas, percebeu-se a linguagem visual lúdica 
sendo representada em “tudo é risco de Giz”, a primeira sobreposição, é 
apresentada com os bonecos da peça juntos com os modelos da coleção, e a 
segunda, no caso da imagem escolhida, os relógios bordados no vestido de lã, 
a sobreposição das texturas, lã, bordados e meia calça. Já em “athos do início 
ao Fim”, a brincadeira gráfica, a geometria e os traços simples, outro elemento 
simbólico, o corte/ o formato da touca azul, compondo com o rosto da modelo, 
geraram outra forma, um coração. um momento sutil da delicadeza do olhar 
e do gesto do estilista.

Figura 109 
croquis e 

referências do 
ronaldo Fraga para 

a coleção Tudo é 
Risco de Giz e Athos 

do início ao Fim, e 
croquis de estudo 

da autora

Fonte:
acervo da arquiteta 

e cenógrafa clarissa 
neves e livro 

ronaldo Fraga: 
caderno de roupas, 
memórias e croquis
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5. Diálogos, interfaces e interpretação dos 
resultados

5.1. Abordagem do design na contemporaneidade

a composição desta pesquisa partiu da definição e caracterização dos conceitos 
gerais sobre a semiótica, a linguagem e o design, observando o alcance, as 
possibilidades e a abrangência do elemento lúdico e da sua inter-relação com 
a cultura.

Porém, é também necessário situar os percursos dos processos criativos, do 
design e do lúdico, na contemporaneidade, considerando o contexto, para 
assim, estabelecer as categorias de mediação entre as linguagens visuais, a 
cultura com os parâmetros de análise da tese.

Para tal, seguimos o entendimento de carlos Zibel costa, em Além das Formas, 
como também de rafael cardoso, com Design para um mundo complexo, e vilém 
Flusser, Por uma Filosofia do Design e da Comunicação, michael Peters com pós-
estruturalismo e filosofia da diferença e caio adorno vassão com Metadesign 
Ferramentas, estratégias e ética para a Complexidade, dentre outros autores em 
artigos complementares.

o design surgiu entre meados do século xviii e final do século xix, período 
de grande consumo, no qual a máxima oferta gerava produtos com pouca 
qualidade plástica. com a finalidade de apurar a estética e o gosto dos 
consumidores, a indústria de produtos, inovou e passou a convidar artistas, 
arquitetos, profissionais do comércio e do ensino, para criar novos modelos 
de mercadorias que seriam oferecidas à população.
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espontâneas dentro do movimento moderno, consagradas na 

polêmica porém historicamente necessária expressão pós-moderno, 

vem a ser efetivamente denominada contemporânea por um número 

expressivo de divulgadores culturais. (costa, 2010, p. 21)

sob este prisma temporal, é possível dizer que os códigos e signos culturais 
deste período, em algum momento, aproximaram a investigação sobre 
as linguagens visuais e artísticas dos objetos de estudo, convergindo os 
interesses comuns com a corrente do pós-modernismo nos anos 1970, em 
direção ao período contemporâneo. 

eduardo F. coutinho nos indica que foi apenas nos anos 1970 que ele [o termo pós-
moderno] ganhou um curso mais geral, passando a ser utilizado, em primeiro lugar, 
na arquitetura e, em seguida, na dança, no teatro, na pintura, no cinema e na música. 
(coutinHo, 2005, p. 161)

michael archer (2001, p. x.) já apontava para a riqueza e a diversidade da prática 
contemporânea, ao acordar e sugerir:

[...] Uma apreciação renovada da relação entra arte e vida cotidiana, põe 

em conexão as obras aparentemente muito diversas associadas ao Pop e 

ao Minimalismo. A investigação dos interesses comuns por trás destas 

duas tendências, promove uma compreensão mais abrangente das 

correntes artísticas, como o Conceitualismo, a Land Art, a Performance, 

a Body Art e o começo da Instalação.

Figura 110 
arte conceitual 
- artista-Joseph-
Kosu, “one and 
Three chairs, e 
“vidro palavras 
corporal descrito”, 
1965, moma, nova 
York

Fonte:
sp-arte

disponível em:
www.sp-arte.com/

vilém Flusser indica que as palavras design, máquina, técnica ars e Kunst, 
estão fortemente inter-relacionadas, e segundo o autor: cada um dos conceitos 
é impensável sem os demais, e todos eles derivam de uma mesma perspectiva diante 
do mundo. Por muitos anos, esta conexão foi negada (“desde a renascença pelo 
menos”), e depois na modernidade, a burguesia separou-a em dois mundos, o 
da arte e o da técnica/máquina. consequentemente a cultura foi conduzida 
a se expressar entre a esfera mais científica e racional e no plano da estética, 
de um modo mais moderado. Foi nesta divisão de mundos que a palavra 
design se encaixou, numa brecha, para ser a ponte entre o mundo das artes e 
o mundo da técnica e das máquinas.

de acordo com Flusser (2017, p. 182),

[...] isso foi possível porque essa palavra exprime a conexão interna 

entre técnica e arte. e por isso design significa aproximadamente 

aquele lugar em que arte e técnica (e, consequentemente, 

pensamentos, valorativo e científico) caminham juntas, com pesos 

equivalentes, tornando possível uma nova forma de cultura.

Por três décadas de gerações, o design foi sendo apurado, com a tarefa e o 
objetivo de aprimorar e reconfigurar o mundo, trazendo bem-estar e conforto 
para as pessoas, até que, em 1930, o lema máximo da forma segue a função, 
pensamento que compartilhado com o movimento moderno da arquitetura, 
definiu por muitos anos a tendência e o ritmo da criatividade & produtividade 
dos profissionais destes segmentos artísticos.

a partir dos anos 1960, este ponto de vista de “forma” e “função” passa a ser 
questionado internacionalmente. um momento de ruptura de estruturas 
de pensamento, do aparecimento da contracultura, da crise modernista 
com o seu contraponto, o movimento pós-modernista, que apontou para a 
contemporaneidade, o caminho da diversidade, da diferença e da figura do Outro 
(costa, 2010).

[...] é somente a partir de 1970-80 e definitivamente após 1990, 

que a produção cultural, em consequência de uma série de crises 
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e que, a partir destas associações e conexões inovadoras, o reconhecimento  de 
que o significado de uma obra de arte não estava necessariamente contido nela, mas às 
vezes emergia do contexto em que ela existia. o contexto foi apresentado, sendo 
tanto social e político, quanto formal, e as questões sobre política e identidade, 
tanto culturais quanto pessoais, viriam a se tornar básicas para boa parte da arte dos 
anos 70. (arcHe, 2001)

uma nova configuração mais ampliada de perceber a obra de arte, sugere 
incorporar o olhar e a crítica do Outro, como costa (2010) aponta, a partir de 
diferentes inflexões, sendo através de pessoa, objeto, cultura e contexto.

a criação do artista, suas inspirações e enredo, passam a valorizar o contexto 
na produção e inserção da arte, seja no espaço público, seja na galeria, inovam, 
e a arte convida o público a interagir com os espaços da cidade, propagando 
outra forma de relação das pessoas com o lugar.

em uma aproximação com os nossos objetos estudados, esta valorização foi 
uma constante nas etapas dos diferentes processos criativos, e, esta crítica do 
Outro, decisiva para a escolha de repertórios e dos elementos de linguagem.

como, após a primeira montagem do Giramundo, A Bela Adormecida, seu 
fundador Álvaro apocalipse partiu para uma nova experimentação, trazer as 
referências da cultura brasileira para uma peça de teatro de bonecos. o poema 
de raul bopp, Cobra Norato, lenda amazônica, emblemática, do movimento 
modernista brasileiro, foi traduzido para o espetáculo do grupo em 1979.

outro momento em que o contexto foi decisivo foi quando o estilista ronaldo 
Fraga aborda o rio são Francisco e toda a sua comunidade ribeirinha como 
tema de uma coleção, desfile e exposição. referência, assim, toda uma 
história das águas do rio, do meio ambiente e da cultura local, que significam 
e representam o interior do brasil, por onde o rio são Francisco passa.

o valor das formas e das cores, das soluções espaciais e arquitetônicas das 
emeis, pelos bairros da capital mineira são também de grande impacto no 
entorno e na vida das crianças, que passaram a ter nas escolas, o seu espaço 

Figura 111 
land art – artista 
robert smithson, 

spiral Jetty, em 
2004, rozel Point, 

Great salt lake, 
utah. & broken 

circle, emmen, na 
Holanda, 1971, 
feito com água 

verde, areia branca 
e amarela, uma 

terraplenagem para 
lembrar da era do 

Gelo, um momento 
de ruptura

Figura 113 
instalação 

– reichstag 
embrulhado, 

christo e 
Jeanne-claude, 

1995, berlim: 
uma obra para 

chamar atenção 
no ambiente, pelo 

ocultamento, 
justamente quando 

escondido, se dá o 
valor e a presença é 

percebida

Figura 112 
Performance e body 

art – Yves Klein 
realizando a arte da 
antropometria em 

seu atelier em Paris, 
1960

Fonte:
Wikipedia e Hub

Fonte:
Focus vif

Fonte:
História das artes

disponível em:
https://

en.wikipedia.
org/wiki/robert_

smithson e 
https://hubpages.

com/art/nancy-
Holts-earthworks

disponível em:
https://focus.levif.

be/culture/arts-
scenes/

disponível em:
www.historiadas 

artes.com/
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destas conexões, foi gerado e produzido um modelo de design para o mobiliário 
infantil, considerando as escolhas para esta proposta, sobre o elemento lúdico, bem 
como das linguagens visuais, da cultura e dos contextos. neste sentido, serão uma 
continuidade, um desdobramento, de todas as linguagens lúdicas pesquisadas ao 
sugerir o diálogo entre os quatro processos criativos envolvidos neste tema.

5.2. Identidade Cultural. Fragmentação. Complexidade. 
Segmentação

neste contexto da continuidade e do diálogo entre o pós-moderno e o 
contemporâneo, uma transição temporal, que, como analisado por leite 
(2006, p. 100), tem na sua característica uma sequência de eventos conectados, 
e onde o novo não é produto da redefinição, mas da reorganização (apud costa, 
2010, p. 29).

a pós-modernidade questionou as noções clássicas de razão e verdade, os sistemas 
únicos, as grandes narrativas e, sobretudo, a identidade unificada e estável que 
difundiam as normas do Iluminismo. (Ferreira, 2011). este sujeito em crise, 

Figura 114 
quadro 
esquemático sobre 
o pensamento pós-
moderno refletido 
nos processos das 
conexões de design 
dos objetos de 
estudo

Fonte:
elaborado pela 
autora

representado. um novo contexto, social e político, para as escolas de ensino 
infantil, que foram implantadas com sua proposta pedagógica mais inclusiva 
e visualmente mais representativa, com uma linguagem lúdica clara e 
comunicativa.

da mesma maneira, o mobiliário infantil interativo do mobi comunica com 
as suas crianças, dialoga com seus espaços e objetos de estudos, ao trabalhar 
novas associações lúdicas, transformando o significado do móvel em um novo 
brinquedo ou uma nova brincadeira.

entende-se que da diversidade de linguagens visuais apresentadas, da mistura 
das forma e cores, da expressão da cultura e dos contextos abordados – sobre 
o lúdico, aproximamos da corrente pós-moderna, quando observamos que 
fazem parte deste universo, semelhanças, diferenças, e características que 
concentrarão os aspectos da fragmentação e da segmentação, da complexidade 
e da identidade cultural, para demonstrar o caminho do lúdico como elemento 
de mediação e inter-relação, dos processos criativos demonstrados.

serão consideradas nesta análise as referências temáticas, culturais e 
técnicas (de cada um dos objetos estudados) definidas para, demonstrar 
os diálogos e as conexões de linguagens visuais, e obtermos uma síntese 
preliminar sobre como o elemento lúdico se comporta como mediador 
nesta inter-relação contextual.
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Fomos buscar na lógica instrumental do metadesign, um caminho para esta 
confirmação. uma possibilidade em apontar as conexões e as características 
do design lúdico na contemporaneidade.

utilizando as ferramentas e técnicas de criação, foi desenhado o diagrama 
que indica cada elemento escolhido, para o qual foi considerado o processo da 
sobreposição de camadas das linguagens visuais e dos códigos de expressão da 
cultura e a relação com o contexto da pesquisa.

MoBi
 1. Formas Geométricas
 2. as cores
 3. Formas orgânicas 

– da natureza e dos 
animais

 4. material, 
sobreposição e 
variação de escalas

eMeis
 1. modulação e ritmo
 2. Jogo de aberturas, 

com cheios e vazios
 3. Formas Geométricas, 

com círculos e 
quadrados

 4. as cores

giraMUndo
 1. cultura lúdica 

brasileira
 2. Formas e referências 

da fauna e flora
 3. Geometria e eixos de 

simetria
 4. Grafismos e texturas

ronaldo Fraga
 1. simbologia – as ondas 

das águas da coleção 
– “o rio são”

 2. sobreposição de 
elementos – texturas 
e bordados

 3. Poesia e delicadeza 
gráfica

 4. as cores e tons

Figura 115 
quadro 
esquemático 
sobre os processos 
de design 
contemporâneos

Fonte:
elaborado pela 
autora

questionado na sua individualidade e identidade, se fragmenta em inúmeras 
identidades, em um mundo que passou a valorizar outros e novos, no caso, 
diferentes sentidos e significados culturais e artísticos.

o sociólogo e teórico cultural stuart Hall, nos mostra uma ideia de identidade 
cultural baseada na coletividade, na partilha cultural, formada por diferentes 
experiências e códigos culturais individuais. são marcas e registros que 
já estão estabelecidos, e por isto, são contínuos, representam as pessoas e 
remetem à memória passada. a mudança ocorre a partir desta Fragmentação, 
influenciada por diferentes heranças culturais, e os novos códigos vindos das 
transformações da sociedade pós-moderna, que especialmente depois da 
segunda guerra, sofre com a falência das metanarrativas9.

a complexidade na sociedade pós-moderna, segundo costa (2010, p.38) 
é representada pela mobilidade, liquidificação, esgarçamento, fragmentações 
e diversidades que colocam as fronteiras em xeque e valorizam as interfacialidades 
disciplinares e conceituais.

a interfacialidade que é sugerida neste trabalho e creditada na segmentação 
dos conceitos e da complexidade das conexões entre os processos criativos, 
objetos da pesquisa, suas artes e linguagens.

serão uteis para garantir a abordagem interdisciplinar, onde os conceitos 
teóricos e artísticos, do design, da arquitetura, do teatro e da moda, 
descreverão os fenômenos da cultura de cada segmento.

5.3. Parâmetros do metadesign para a mediação e inter-
relação dos objetos de estudo

ao escolher os elementos lúdicos de conexão, estes foram articulados, 
considerando a complexidade do sistema que variou em função da quantidade 
de elementos e entidades na sua organização.

9 as grandes narrativas, são, pois, histórias que as culturas contam sobre suas próprias práticas e crenças, com a finalidade 

de legitimá-las. elas funcionam como uma história unificada e singular, cujo propósito é legitimar ou fundar uma série de 

práticas, uma autoimagem cultural, um discurso ou uma instituição (Peters, 1995, p.18).
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5.4. O processo criativo – as linguagens visuais e os códigos 
do design lúdico

as mediações do lúdico, com as linguagens visuais e os códigos, partiram da 
cultura lúdica brasileira com o Grupo Giramundo em cobra norato, da relação 
das formas da natureza amazônica e das texturas do artesanato brasileiro. 
veio em conexão com uma realidade sobre o meio ambiente, a floresta e a sua 
importância no contexto nacional e mundial. e assim, o tema ficou definido, 
a fauna e a flora brasileira. consequentemente, a geometria e os eixos de 
simetria que, são referências do Giramundo, e também nos desenhos dos 
móveis do mobi, nos croquis do ronaldo Fraga e no projeto do arquiteto 
marcelo amorim, representaram com a modulação e o ritmo, a concepção 
das primeiras formas sínteses do elemento lúdico. a simbologia da água e das 
formas orgânicas – da natureza e dos animais, inspiraram, o desenho curvo, 
e o movimento de sobreposição, com a variação das alturas das mesas, das 
cadeirinhas e dos encaixes com os travamentos laterais. o design lúdico foi 
identificado na brincadeira dos cheios e vazios, na possiblidade de grafismo 
e texturas, e com as cores e tons, de terra, azul e verde. Poesia e delicadeza 
vieram com o conjunto das peças, imaginadas para um espaço lúdico, que se 
transformasse numa grande brincadeira de criança.

os desenhos e croquis, mostram a evolução da ideia, a partir do primeiro 
traço, o estudo das formas, do movimento sinuoso das ondas e suas cores, dos 
volumes, dos encaixes dos painéis, os travamentos e os banquinhos surgindo. 
ideias de folhagens e as maquetes de estudo, uma maneira simples e prática 
para verificar o conjunto, as medidas e proporções, as cores e as texturas.

Figura 116 
croquis e maquetes 

de estudo

Fonte:
acervo pessoal
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Figura 118
mesas

Fonte:
acervo pessoal

Figura 119
banquinhos

Figura 120
conjunto de mesas 
e banquinhos

Fonte:
acervo pessoal

Fonte:
acervo pessoal

5.5. A forma lúdica – desenhos técnicos e maquetes finais 

o segundo passo foi trabalhar na construção do desenho técnico, com suas 
medidas e detalhes de corte e encaixe. nesta fase de verifi cação dos modelos, 
utilizamos o mdF de 3mm como material de teste e as impressoras cnc 
de corte a laser. o dimensionamento para o corte é feito, considerando o 
tamanho da placa e da máquina de corte, para não acontecer nenhum erro ou 
perder o material.

apresento a seguir o resultado em maquete volumétrica dos móveis criados 
como síntese da mediação e inter-relação do lúdico com a linguagem, a cultura 
e o contexto. destinado para o público infantil de 0 a 5 anos e 8 meses, 
foram criadas duas mesas, uma com altura de 50 cm para crianças menores, 
e outra com altura de 60 cm, para crianças maiores, dois tampos que serão 
encaixados e travados, um com de diâmetro de 90 cm e o outro de 100 cm. as 
cadeirinhas/banquinhos têm todas a mesma medida de acento com 35cm. as 
laterais de apoio e travamento das mesas e cadeirinhas, receberam aberturas 
com círculos maiores e menores que, juntamente com as cores, criam uma 
simbologia lúdica e toda a comunicação visual.

MESA Ø100

ASSENTO MODELO ÚNICO

MESA Ø100

MESA Ø100 MESA Ø100

MESA Ø90 MESA Ø90 MESA Ø90

MESA Ø90

Figura 117
desenhos técnicos 

dos móveis e na tela 
do computador para 

o corte em mdF

Fonte:
acervo pessoal
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6. Considerações Finais

6.1. O Design da Interface

a investigação dos quatro processos criativos contemporâneos e de como 
são desenvolvidos os elementos lúdicos na composição da linguagem dos 
produtos de design, chega ao final com a percepção e compreensão que a 
criação a partir das formas visuais lúdicas é uma ação comunicativa e gera 
reações como afeto, proximidade, alegria e emoção. 

ingressamos na complexidade criativa de cada processo, compreendemos 
suas diferentes práticas de design, suas formas singulares e como o lúdico 
foi usado na mediação com a linguagem visual, e com a cultura, ao buscar 
o tema e o contexto nas referências mais simbólicas e estabelecer a sua 
comunicação imediata.

o contexto, nos remete ao momento do criador, ao tempo e ao espaço 
em que está inserido, e como esta realidade influência nas escolhas e nos 
processos criativos. 

com o grupo de teatro Giramundo, que neste ano de 2020 completa 50 anos 
de trajetória, o tempo e o espaço foram fundamentais em diversas situações 
da prática teatral e nas decisões do grupo quanto às escolhas artísticas, de 
conceito, do design, do material, das formas e bonecos de cada peça estudada. 

a mesma questão, foi abordada pelo estilista ronaldo Fraga, quanto ao rito 
da concepção gráfica dos desenhos, e da construção cenográfica dos desfiles. 
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6.2. Apontamentos lúdicos para o design na 
contemporaneidade

na interface dos processos criativos e na inter-relação dos elementos de 
linguagem visual, representados nesta pesquisa por, formas simbólicas, 
geométricas, com texturas, sobreposições, convidativas, movimentadas, 
em diferentes escalas e proporções, coloridas e atrativas, verificou-se novos 
caminhos para o design lúdico na contemporaneidade.

Fundamentos com significados simbólicos, da memória afetiva, da natureza, 
dos signos da cultura, e da cultura visual lúdica, permanecem como elementos 
de referência na criação de obras do design gráfico, do design de objetos, de 
arquitetura e de bonecos de teatro.

são princípios que fazem parte, compõem a história cultural e visual do 
passado, de nossos tempos e comporão do futuro, são contínuos e ainda 
atraente aos olhos da nossa comunidade social. Portanto, a cultura, as 
temáticas e as formas nos inspiram, geram movimento, e nos remetem a 
continuidade e a desdobramentos.

as inspirações são infinitas e variáveis, as aproximações quanto aos diálogos 
de linguagem e interações cognitivas na esfera empírica, são inúmeras, 
e decorrem de fatores, por afinidade, por curiosidade, por demanda, por 
evolução técnica, inovação e sustentabilidade.

o design lúdico foi criado a partir de um processo criativo inspirado e em 
conexão com as linguagens visuais lúdicas, a cultura da natureza, e teve no 
contexto a referência do espaço da criança, da escola e do lazer. Pensado para 
crianças de 0 a 5 anos e 8 meses, o mobiliário infantil sugere uma nova relação 
lúdica e pedagógica para o objeto através da interatividade.

verificou-se que o lúdico como linguagem visual corresponde a um elemento 
de design, e estabelece o vínculo entre o indivíduo e o objeto, criando, desta 
forma, uma comunicação imediata e afetiva. durante a trajetória do projeto 
de extensão mobi isto foi amplamente relatado e avaliado.

durante a pesquisa de concepção da coleção sobre noel rosa10, as cores 
daquela época (1926), eram os tons elétricos de rosa e verde, e assim, ele criou 
e concebeu às peças da coleção.

Há dez dias do desfile, uma sensação, de que, “não era bem isto que ele havia 
pensado e desejado”, um insight, as cores das fotos pesquisadas possuíam tons 
de cinza. assim, o processo sofreu uma mudança, e todas as peças foram 
refeitas com novos tecidos em tons de preto, branco e cinza. o desfile, ganhou 
cor com a música, com os confetes e a cenografia – um baile de carnaval de 
época. aos olhos da plateia, o desfile foi colorido.

neste registro do estilista, percebe-se a mobilidade criativa em função de uma 
redefinição da rota e isto nos confirma o que salles (2014, p.33) afirmou com,

“a criação é, assim, observada no estado de contínua metamorfose [...]”,

coloca-se pois, em questão, o conceito de obra acabada, pois estamos em 
constante mobilidade criativa. quando se expõem os desenhos e esboços 
criativos, os croquis e as anotações, sobre uma obra, segundo salles (2014) 
assume-se uma nova perspectiva, e aos olhos do espectador, são abalados. 

vivenciamos situações semelhantes em cada um dos processos pesquisados, e 
foi percebido que o transitório é um elemento presente, sendo assim, o olhar 
do artista, estilista, dos arquitetos e designers, devem ser flexíveis quanto a 
estes movimentos, aos imprevistos, aos erros e acertos, às revisões de traço, 
escolha de cores, ajuste de proporção e escala, com as maquetes, dentre as 
mais diferentes situações de mudança.

a obra é aberta, sujeita a mudanças, alterações, reformas e revisões, e o 
movimento criativo é a convivência de mundos possíveis. (2014, p.34)

10 noel de medeiros rosa foi um sambista, cantor, compositor, bandolinista, violonista brasileiro e um dos maiores e 

mais importantes artistas da música no brasil.
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Figura 122 
Protótipo do 
conjunto de mesas 
e banquinhos na 
escala 1/1 – junho 
2020

Figura 123 
Protótipo do 
conjunto de mesas 
e banquinhos na 
escala 1/1 – junho 
2020

Fonte:
acervo pessoal

Fonte:
acervo pessoal

Percebeu-se a participação do lúdico apresentado e referenciado nos outros 
campos deste estudo, na construção do processo criativo e na definição do con-
ceito sobre a fauna e flora brasileira, da linguagem visual das formas, das cores 
e do design. confirma-se assim, a opção do lúdico como linguagem de comu-
nicação e mediação, bem como, de percepção visual e apropriação do espaço.

esta interface alcançada, nos sugere que o caminho do lúdico é de seguimento, 
de comunicação e de novos desdobramentos, na mediação e interação com 
outros campos de pesquisa aplicada, como o da inovação tecnológica, do 
desenvolvimento de patentes, da pesquisa sobre os materiais reciclados e 
certificados, das novas formas de impressões e cortes, onde o aproveitamento 
é máximo do material, importante para a questão ambiental, das novas 
técnicas de revestimentos ecológicos com elementos do Pet e do Pvc, e com 
tintas atóxicas, a base de água.

acredita-se, pois, ser possível ultrapassar a barreira da pesquisa acadêmica 
para alcançar a aplicação prática do estudo e realizar uma nova etapa (no 
estudo e na aplicação) do lúdico no contexto da contemporaneidade.

Figura 121 
Protótipo do 

conjunto de mesas 
e banquinhos na 

escala 1/1 – junho 
2020

Fonte:
acervo pessoal
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