
 

 

Anais do Conic-Semesp. Volume 1, 2013 - Faculdade Anhanguera de Campinas - Unidade 3. ISSN 2357-8904 

TÍTULO: LITERATURA COMO REFERÊNCIA DE CRIAÇÃO NO DESIGN DO PROJETO I L H ATÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADASÁREA: 

SUBÁREA: ADMINISTRAÇÃOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBIINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): LUANDA BRANDÃO JABURAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): CRISTIANE FERREIRA MESQUITAORIENTADOR(ES): 



 
                   

                                                      

 
UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI 

Pró-Reitoria Acadêmica 
Coordenadoria de Pesquisa  

 
DIRETORIO DE GRUPOS DE PESQUISA NO BRASIL DO CNPQ 

PLANO DE TRABALHO DO BOLSISTA  
 
 

 Literatura como referência de criação no design do Projeto I L H A. 
Luanda Brandão Jabur 

 
 
 
 

INTRODUÇÃO: 
 
RESUMO 
 
Esta pesquisa tem como intenção estudar processos de criação em design, dando destaque ao 
desenvolvimento do trabalho de denominado Projeto I L H A. Este projeto usa referências da 
literatura na criação de linhas de produto e essa transversalidade será norteadora de nossa 
investigação. 
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INTRODUÇÃO. 
 
Este projeto de iniciação científica propõe-se a investigar a gênese de processos criativos em 

design, com enfoque na trajetória de origem do trabalho de design em processo no Projeto I L H A.  

O processo que dá existência a uma obra traz características que lhe são empregadas pelo autor,  

passa por uma série de etapas, por transformações e ajustes, além de incorporar diversas estratégias 

de criação. Percebe-se que ocorre uma aglutinação de conhecimento e referências que fazem parte 

de campos diversos (PEREZ, 2008), que podem estar ou não explícitos no trabalho concluído. 

Nesta pesquisa, pretende-se elucidar alguns conceitos relativos a processos de criação em design, 

especialmente aqueles ligados aos estudos de crítica genética (SALLES, 2001). 

 

O Projeto I L H A é um trabalho de design de linhas de produtos (MESQUISA e GRACIOTTI, 

2011) que utiliza pesquisas e experimentações em seus procedimentos. Entre suas estratégias de 

criação estão presentes apropriações de obras de literatura, da filosofia e da arte. O projeto tem 

como origem um texto do livro Causas e Razões das Ilhas Desertas (DELEUZE, 2006) e O Conto 

da Ilha Desconhecida (SARAMAGO, 1998). Outras de suas referências são obras de artistas 



visuais cujos trabalhos se ligam a algumas questões específicas, investigadas pelo Projeto I L H A. 

 

As conexões entre o campo de design e da literatura são bastante explícitas neste projeto e 

constituem-se como o principal enfoque desta pesquisa de Iniciação Científica, pois invocam 

poéticas que deslocam a função original dos objetos (MESQUITA e GRACIOTTI, 2011). Nesse 

sentido, pretende-se identificar processos e estratégias de criação do Projeto I L H A, a partir de 

pesquisa bibliográfica teórica, bem como em torno da obra literária que delimita sua origem.  

 

Nesse contexto, vale mencionar que a concepção de Flusser (2007) – o designer como 

“conspirador” - também procede de modo estratégico para nossas perspectivas. Além das 

investigações teóricas em torno do projeto de design e de suas referências literárias, esta pesquisa 

pretende também averiguar aspectos em relação às experiências de usuários de produtos permeados 

por atributos poéticos, referenciados específica e explicitamente pela literatura. Assim sendo, 

propõe também a realização de pesquisa de campo qualitativa, com uma amostragem de usuários 

que participem de entrevistas em profundidade, para melhor compreensão de algumas 

características dos produtos do Projeto I L H A,. 

 

 

OBJETIVO GERAL 
 
Esta pesquisa tem como objetivo investigar aspectos do processo de criação em design a partir de 

temas ligados a crítica genética, tendo como objeto de estudo o Projeto I L H A.  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Compreender os estudos genéticos dos quais trata Cecilia Almeida Salles no livro Gesto 

Inacabado (2001). 

 Investigar a concepção do design como “conspirador” (FLUSSER, 2007). 

 Pesquisar a história do Projeto I L H A, bem como suas linhas de produtos. 

 Estudas as obras que dão origem e funcionam como referência para o Projeto I L H A. 

 Elucidar concepções e estratégias ligadas a processos de criação presentes no Projeto I L H 

A. 

 Averiguar os efeitos dos produtos referenciados pela literatura, a partir de entrevistas com 

usuários de produtos do Projeto I L H A. 

 
JUSTIFICATIVA 
 



A importância dessa pesquisa consiste na ampliação do conhecimento teórico sobre processos de 

criação em design. Em diferentes áreas criativas esse tipo de investigação se faz relevante, pois as 

atuações práticas necessitam de referências teóricas enriquecedoras. 

A partir do levantamento de dados para este projeto, percebeu-se uma certa carência em relação a 

publicações específicas que enfoquem conexões entre processos de criação em design e literatura. 

Nesse sentido, vale mencionar a importância deste estudo no sentido de enriquecer este repertório 

de conexão para a área do design. 

Além disso, a proposta de averiguar os atributos poéticos da literatura a partir de entrevistas com 

usuários é relevante para a área do design também no sentido de ampliar o conhecimento sobre as 

qualidades e funções simbólicas, bem como suas potencialidades de interação.  

 
   
METODOLOGIA: 
 

 Pesquisa Bibliográfica. 

 Pesquisa Tecnográfica.  

 Pesquisa de Campo; realização de entrevistas.  

 Organização de dados. 

 Análise de dados. 

   
 
CRONOGRAMA DE ATIVIDADE: 
 

 Agosto e Setembro: Levantamento bibliográfico para complementação de referências. 
Início de leituras e fichamentos. Frequência em grupos de estudo e palestras relevantes à 
pesquisa. Comparecimento em reuniões de orientação. 

 
 Outubro e Novembro: Pesquisas teóricas, pesquisas iconográficas. Frequência em grupos 

de estudo e palestras relevantes à pesquisa. Comparecimento em reuniões de orientação. 
 

 Primeira quinzena de Dezembro e segunda quinzena de Janeiro/2014: Formulação da 
estrutura do artigo. Frequência em grupos de estudo e palestras relevantes à pesquisa. 
Comparecimento em reuniões de orientação. 

 
 Fevereiro: Pesquisa de Campo, realização de entrevistas. Frequência em grupos de estudo e 

palestras relevantes à pesquisa. Comparecimento em reuniões de orientação. 
 

 Março: Organização de dados; revisão bibliográfica; início da redação do artigo. Frequência 
em grupos de estudo e palestras relevantes à pesquisa. Comparecimento em reuniões de 
orientação. 

 
 Abril: Redação do artigo. Frequência em grupos de estudo. Comparecimento em reuniões 

de orientação. 
 



 Maio: Redação do Artigo. Comparecimento em reuniões de orientação. 
 

 Junho: Revisão do Artigo. Comparecimento em reuniões de orientação. 
 

 Julho e Agosto: Entrega de relatórios de iniciação científica; entrega do artigo. 
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