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1 RESUMO 
O medo é um sentimento natural no ser humano, mas precisa ser devidamente 

trabalhado e discutido para que não se torne uma fobia. Por este motivo, 

educadores, psicólogos e pedagogos são favoráveis ao desenvolvimento de 

materiais de apoio que possam auxiliar na abordagem do tema, junto ao público 

infantil. Nesta pesquisa desenvolveremos uma narrativa visual para um texto literário 

que tem o medo como temática principal. Para atingirmos este objetivo, nos valemos 

da metodologia de Bruno Munari composta, basicamente, de 5 etapas: a) Estudos 

dos Componentes do Projeto; b) Coleta de Dados; c) Análise de Dados; d) Definição 

do Projeto; e) Execução e Produção. Como resultado, obtivemos 22 ilustrações que, 

apesar de apresentarem formas esquemáticas semelhantes ao desenho infantil, 

também conseguiram retratar a seriedade do tema, por meio de sua palheta 

cromática e tratamento de luz e sombra que favoreceu a percepção de 

tridimensionalidade das formas. 
 

2 INTRODUÇÃO 
O medo é um tema fundamental para o desenvolvimento do ser humano. Ele está 

diretamente ligado ao nosso extinto de autopreservação. Quando crianças, todos 

sentimos medos, temos conflitos, confusões e pensamentos fantasiosos sobre 

muitas coisas. Apesar de natural, este tema deve ser devidamente abordado, 

principalmente na infância, para que não se torne patológico no futuro, vindo a ser 

uma fobia. 

Neste contexto, psicólogos e pedagogos são receptivos a materiais que possam 

auxiliá-los a trabalhar o assunto junto às crianças. Neste projeto, iremos criar uma 

narrativa visual para um texto de Eda Nagayama, que mostra até onde a reflexão de 

um garoto pode chegar, quando um brinquedo seu se quebra. Ele passa a temer 

também uma amputação em seu próprio corpo e a morte, oportunizando a discussão 

dos temas, junto ao público infantil. O texto retrata também, a maneira como seu avô 

o acalma e o ensina a lidar com suas fantasias e incertezas, valorizando a 

experiência dos idosos. 

O público que este projeto visa atingir está na faixa etária de 4 a 10 anos, desta 

forma, serão selecionadas as linguagens visuais mais adequadas para lidar com 

esse público-alvo, pois a finalidade é prender a atenção dessas crianças por uma 

identificação com a história deste garoto.  



3 OBJETIVO 
Criar uma narrativa visual, baseada em texto literário sobre medo (de Eda 

Nagayama). 

 

4 MÉTODO 
Neste projeto, utilizamos a metodologia de Bruno Munari, composta das seguintes 

etapas: 

a) Componentes do Projeto: Estudo da Autora e público 

b) Coleta de Dados: Levantamento de Referências de Livros Infantis e ilustrações, 

considerando técnicas e materiais 

c) Análise de Dados  

d) Definição do Projeto (Criatividade, Ideias e Roughts) 

e) Execução e Produção (Layout, MockUp, Verificação e Ajustes e Protótipo) 

 

5 DESENVOLVIMENTO 
5.1 Componentes do Projeto 
5.1.1 Estudo da Autora 

Eda Nagayama, atriz e escritora descendente de japoneses, nascida em São Paulo. 

Como atriz, podemos destacar seus trabalhos de maior expressão na televisão em 

“Água na Boca”, que foi uma novela transmitida na Rede Bandeirantes, de maio a 

dezembro de 2008, onde fez o personagem Keiko Mizoguchi. Mais recentemente, 

interpretou o personagem Regina Batista na novela “Corações Feridos” que foi 

transmitida de janeiro a março de 2012. 

Como escritora, em março de 2013, lançou um livro que reúne vários minicontos, 

retratando temas realistas e fictícios sobre atentados violentos, julgamentos, 

processos e homicídios. 

Também em 2013, Eda participou do desenvolvimento, juntamente com o arquiteto-

designer Élcio Miazaki, do livro “Palavracidade” de Nivaldo Godoy. Este livro é o 

resultado de experimentos feitos com uma cidade construída em papel, visando a 

fusão entre linguagem arquitetônica e texto. 

No texto para o projeto em questão, Eda trabalha em um conteúdo completamente 

diferente dos trabalhos citados anteriormente, esse texto retrata a insegurança de 

uma criança ao se deparar com um brinquedo quebrado e nas reflexões em que seu 



personagem se coloca, tendo seu avô para ajuda-lo a superar suas confusões e 

medos. 

Em seus textos, podemos perceber o uso excessivo de pontos, o que faz o texto ter 

um ritmo pontual e poético, por assim dizer. 

 

5.1.2 Estudo do público  

Mesmo trabalhando com uma faixa etária ampla, crianças dos 4 aos 10 anos, 

podemos identificar alguns pontos comuns, relevantes para um projeto gráfico. O 

uso de matizes saturados, cores fortes e chamativas, por exemplo, são atrativos 

imediatos para esse público.  

As crianças nesta faixa etária estão na fase da definição de personalidade, 

descobrindo um conjunto de sensações e medos. Interessam-se por histórias nas 

quais conseguem identificar seus próprios sentimentos. Os super-heróis e os 

personagens míticos dos contos de fada são exemplos de superação e incentivo 

para a criança, tendo na literatura, portanto, uma grande aliada,  

 

5.2 Coleta de Dados 
5.2.1 Levantamento de Referências de Ilustrações Infantis 

O universo das ilustrações voltadas ao público infantil é extremamente rico. Assim 

como as crianças, os ilustradores utilizam amplamente sua imaginação para traduzir 

em imagens as palavras do autor.  

Estas concepções originais são incrementadas por técnicas variadas e múltiplas 

linguagens visuais, expressas de formas tradicionais como aquarela, guache, 

colagem, lápis de cor ou se aventurando através de novos recursos disponíveis em 

softwares gráficos. 

Após um levantamento de campo, selecionamos algumas imagens que referendam 

visualmente, nossa proposta. Prioritariamente, são formas simples com elaborados 

preenchimento de luz e sombra. 

 



 
Fig. 5 – Ilustração: Zanetti, Daniela. Condomínio dos Gatos 

 

 
Fig. 6 – Ilustração: Bascon, Pedro. Calendário de Contos de Fadas, Flautista de 

Hamelin 

 

 
Fig. 7 – Ilustração: Sabini, Fernando. Exercício em Sala de Aula 



 
Fig. 8 – Ilustração: Tremblay, Marie-Ève. Les Voleurs de Couleurs 

 

 
Fig. 9 – Ilustração: Tremblay, Marie-Ève. Sem Título 

 

 
Fig. 10 – Ilustração: Brasil, Bruna Assis. Sofia e o Dente de Leite 



5.3 Análise de Dados 
Com base no material levantado e no texto da autora, foi desenvolvida uma 

concepção visual para o projeto. Optamos por formas simples, esquemáticas que se 

aproximam da representação infantil, mas também buscamos retratar a 

complexidade do tema através da palheta cromática de baixa luminosidade, luzes e 

sombras dramáticas que favorecem a percepção de tridimensionalidade e solidez da 

reflexão “adulta”.  

 

5.4 Definição do Projeto 
Antes do início das ideias das ilustrações foi feita uma analise do texto para escolher 

quais seriam os trechos a serem ilustrados, visando as cenas que traduziriam melhor 

o conceito global. Sendo assim, foi feita uma relação das 22 cenas para as quais 

foram desenvolvidas as ilustrações. 

Após determinadas todas as cenas para as ilustrações, demos início aos rougths, 

como um story-board. Posteriormente, cada um dos desenhos foi definido e 

detalhado: formas, texturas, luz e sombra, cores, etc. 

 

 
Fig. 11 – Roughts 



     
Fig. 12 – Texturas 

 

 
Fig. 13 – Primeiros layouts 

 

6 RESULTADO 
O objetivo das ilustrações é prender a atenção dessas crianças através de uma 

identificação com a história deste garoto, de maneira que elas entendam o sentido 

do conto através das expressões faciais dos personagens, como quando os pais 

ensinam as regras através de gestos e olhares.  

As imagens permitem uma interação com a criatividade, percepção e fantasia da 

criança, mesmo que ainda analfabeta, pois conseguem entender o que as imagens 

querem comunicar, sem a necessidade de texto. Este é o maior desafio de um livro 

que se restringe apenas as imagens, prescindindo do texto que o inspirou.  

As formas esquemáticas da ilustração permitem que a criança se identifique com 

este desenho, ao mesmo tempo em que compreende a densidade do tema, por 

meio da palheta cromática e do trabalho de sombra, luz e textura aplicado, que 

favorece a percepção de tridimensionalidade. 

 



   
 

   
 

   
 

   

   
 



   
 

7 CONCLUSÃO 
Podemos concluir que atingimos nosso objetivo. As ilustrações são simples de fácil 

entendimento para as crianças, mas através de um trabalho gráfico, também 

conseguimos um grau de realismo, com texturas, luz e sombra. 

As emoções dos personagens ficaram bem expressadas, o que faz com que a 

ilustração por si só passe o sentimento que o texto procura trazer. As páginas com 

destaques nos rostos dos personagens tem a intenção de comunicar seus 

sentimentos por meio das expressões faciais humanas, facilmente decifradas pelo 

sensível público em questão. 

O desafio de transpor a linguagem literária para a visual foi um importante exercício 

de comunicação, exigindo reflexão e pesquisa. 
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