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RESUMO

O K-Viz é um produto educacional e tecnológico direcionado a alunos sem
conhecimento formal das regras, técnicas e conceitos de design gráfico que, por
serem iniciantes, criam peças gráficas visualmente poluídas, sem planejamento dos
elementos gráficos. Elas refletem um período da Revolução Digital no início do
século XX que dava maior peso ao uso das ferramentas de computação gráfica e
que permitiu ao usuário comum acessar uma ampla variedade de recursos gráficos.
Para realizar esta pesquisa com os alunos do curso de Design no Campus I da
Universidade do Estado da Bahia (UNEB), foi gerado um produto que pode ser
inicialmente classificado como o núcleo principal de um jogo que pode evoluir para
um jogo digital mais elaborado em design gráfico e ultrapassar o foco desta
pesquisa. A partir dos experimentos iniciais, que serviram como fonte de inspiração
para o desenvolvimento do protótipo manual, o jogo foi aplicado em sala de aula
com o objetivo principal de conscientizar os alunos sobre a existência das regras de
planejamento visual gráfico. O K-Viz surge como proposta de ―alfabetismo visual‖
que vai além da simples criação de mensagens visuais, mas mantém uma
identidade visual pela relação entre a cultura local, os conhecimentos dos alunos e
as regras e princípios preexistentes do design. Nele os elementos visuais são
tratados como objetos, observando-se os parâmetros de criação em design de jogos
educacionais. Seu grande diferencial é tornar a aprendizagem algo natural, uma
experiência que proporcione engajamento rápida retroalimentação. Aplicar o jogo KViz no espaço integrado do Laboratório Geotec/K-Lab ampliou o reconhecimento
das contribuições do design especificamente em gamedesign.
Palavras-chave: design gráfico, planejamento visual, Gestalt, jogo educacional.

ABSTRACT

K-Viz is a technological and educational product targeted at students without formal
knowledge of graphic design rules, techniques, and concepts. As beginners, they
create non-planned, visually polluted graphic pieces. This results from a period of the
Digital Revolution in the early 20th century that gave greater weight to the use of
computer graphics tools and cleared the way for ordinary users to access a wide
variety of graphic resources. In order to carry out this research with students from the
Design course on Campus I of the University of the State of Bahia (UNEB) a product
was created. It can be initially classified as the core of a game that can evolve to a
more elaborate digital graphic design game and go beyond the focus of this
research. Upon initial experiments, which inspired the development of the manual
prototype, the game was applied in classroom with the main goal of making students
aware of the rules of graphic visual planning. K-Viz comes as a proposal of ‗visual
literacy‘ that goes beyond the simple creation of visual messages, but maintains a
visual identity because it relates the students‘ local culture and knowledge with the
existing rules and principles of design. The game treats visual elements as objects,
observing the design creation parameters of educational games. Its great advantage
is to make learning a natural and engaging experience, one that provides fast
feedback. Having applied K-Viz in the integrated space of Geotec/K-Lab Laboratory
further increased the acknowledgment of design contributions specifically to game
design.
Keywords: graphic design, visual planning, Gestalt, educational game.
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1 INTRODUÇÃO

Como designer formado pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e com a
prática de alguns anos trabalhando em empresas da área ou como freelancer, pude
adquirir uma visão global tanto do design gráfico como do design de produto
especificamente em Salvador e região metropolitana. O amadurecimento de um
portfólio em design gráfico requer tempo e não se obtém apenas da maestria em um
conjunto de ferramentas ou programas de computação gráfica. A criação de suas
diversas composições pressupõe a junção do arcabouço teórico, prático e vivencial
do designer, principalmente quando se trata de passar esta experiência para um
grupo de alunos.
A experiência de ensinar computação gráfica – especificamente programas
ligados à área de design gráfico e fotografia (Photoshop, Illustrator, Coreldraw,
InDesign, etc.) – no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) da Casa
do Comécio em Salvador-BA me mostrou que é possível apresentar outras
possibilidades, principalmente os jogos, por sua natureza lúdica 1 , para tornar o
aprendizado mais atraente e significativo.
Os jogos educativos se enquadram nos chamados ―jogos sérios‖ (serious
games)2 e podem ser um grande diferencial na área em que serão aplicados, pois
tornam a experiência de aprendizagem algo natural, engajado e de rápida
retroalimentação (Prensky, 2012). Embora a maioria dos jogos requeira dedicação e
disciplina do aluno, como, por exemplo, na assimilação de suas regras ou primeiros
passos para desenvolver seus principais movimentos, há uma curva de
aprendizagem dos jogos educativos: no começo eles demandam mais atenção e
cuidado do professor, que deve observar se houve uma relação significativa do jogo
com conteúdo a ser transmitido. Por conseguinte, é importante que no final seja
verificado se de fato o aluno progrediu, seja no desempenho da disciplina, na
1

Como o produto da pesquisa está relacionado ao conceito de jogo, a ludicidade torna-se quase um sinônimo em
Huizinga: “[... uma atividade livre, conscientemente tomada como „não séria‟ e exterior à vida habitual, mas ao
mesmo tempo capaz de absorver o jogador de maneira intensa e total. É uma atividade desligada de todo e
qualquer interesse material, com a qual não se pode obter qualquer lucro, praticada dentro de limites espaciais e
temporais próprios, segundo uma certa ordem e certas regras” (p. 24, 25).
2
Jogos Sérios: “Promovem a Aprendizagem baseada em Jogos, podem ser definidos como "uma competição
mental, jogada com um computador de acordo com regras específicas, usando o entretenimento para finalidades
educativas, de formação, saúde, políticas públicas e comunicação" [4] ou como "jogos que não têm o
entretenimento, prazer ou diversão como seu objectivo primordial"” [5]. (CARVALHO, 2015).
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capacidade de resolução de problemas em situações desafiantes ou no
desenvolvimento de habilidades, atitudes e valores, tais como integração,
empreendedorismo, cooperação e controle das emoções (SENAC, 2018, v.7), muito
valorizadas atualmente.
O tema para a criação do jogo K-Viz tem relação com o processo de
diagramação3. Com ele o professor ensinará os princípios básicos de design por
meio de minijogos e não em um tipo de aula meramente expositiva. É necessário
que eles captem a importância deste conteúdo o mais rápido possível, pois, como foi
dito, são cursos de curta duração (em média 50 horas e com público de idade inicial
de 14 anos) e não haveria muito tempo para exercícios de composição visual em
peças gráficas diversas. Esta pesquisa de mestrado servirá como base para um
questionamento a respeito destas regras e como elas podem ser assimiladas de
forma significativa por meio dos jogos, uma vez que já se reconhece na literatura
científica o amplo nível de engajamento dos alunos em jogos (PRENSKY, 2012) e
que se pode facilmente constatar pelo uso de todos os sentidos, o que amplia o nível
de apreensão do aluno.
O objetivo geral desta pesquisa é desenvolver um jogo educacional com base
nos princípios de composição visual de design que possa apoiar o processo de
construção do conhecimento em planejamento gráfico em aulas de Computação
Gráfica.
Assim, com base no objetivo geral, enumeramos os seguintes objetivos
específicos:


Evidenciar os principais problemas relacionados com o planejamento visual
gráfico apresentados por alunos que não possuem conhecimento sobre isso;



Apresentar uma análise dos principais jogos que são utilizados para o ensino
de design gráfico;



Apresentar os princípios da Gestalt relacionados à prática de planejamento
visual para embasamento das regras de design;



Desenvolver orientações pedagógicas para uso do K-Viz em disciplinas de
Computação Gráfica;

3

Pode ser definida como a distribuição ou composição organizada dos elementos gráficos em um determinado
suporte impresso(papel, madeira, monitor, etc) ou digital, seguindo os Princípios de Design Gráfico que
possibilitam uma boa legibilidade e leiturabilidade de acordo com a hierarquia de importância visual ou
semântica dos elementos gráficos, para ser impressa ou representada em outros meios.
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Criar o núcleo inicial do jogo analógico utilizando as regras de design.



Aplicar e avaliar o K-Viz em aulas de Computação Gráfica.
É importante ressaltar que este projeto tem a proposta de desenvolver

especificamente o núcleo principal do jogo numa versão analógica utilizando-se das
regras de diagramação para futuramente ser transposto e ampliado no formato
digital com a inserção de outros elementos que complementem o aprendizado de
planejamento visual gráfico, como descrito no Capítulo 4, sobre os procedimentos
metodológicos do K-Viz (ver p. 36).
A pesquisa tem como objeto de estudo a aprendizagem por meio de jogos e
apresenta a seguinte pergunta norteadora: Como o jogo educacional K-Viz pode
apoiar o processo de construção do conhecimento da disciplina Planejamento Visual
nos cursos de Computação Gráfica?
As motivações que levaram à concepção e estruturação desta pesquisa têm
origem na necessidade de uma proposta que facilite o ensino de conceitos que
possuem certo nível de abstração e, por isso, possuem também elevada carga
cognitiva para serem entendidos e envolvem percepção visual. Esta pesquisa
destaca a necessidade de ir além do simples uso e aprendizagem de ferramentas
inerentes à produção gráfica, evidenciadas no Capítulo 1, e a premência de uma
conscientização e apropriação pelo aluno de uma teoria voltada para ―a boa forma‖,
como se define nos estudos da psicologia da Gestalt.
Focar esta pesquisa nos jogos digitais está alinhado com o pressuposto
teórico contemporâneo da aprendizagem focada no aprendiz, do potencial facilitador
de assimilação das informações por meio de jogos digitais, que podem ser uma
motivação maior para auxiliar adultos e crianças a aprender, como destaca Prensky
(2012).
Em resumo, o objetivo deste trabalho é desenvolver o jogo educacional
analógico nomeado de ―K-Viz‖ para apoio ao processo de construção do
conhecimento em planejamento gráfico. O jogo será utilizado como recurso didático
para o ensino das regras e princípios de planejamento visual e estimular a criação
de novos caminhos para a prática pedagógica nos cursos de Computação Gráfica
do Senac/Casa do Comércio (CAC). A escolha do nome K-Viz tem relação com o
projeto de pesquisa em que o pesquisador está inserido: K-Lab – Laboratório de
Projetos Educacionais e Tecnológicos, sendo que a letra ―K‖ é uma referência à
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origem do laboratório, pautada no Jogo Simulador Kimera – Cidades Imaginárias,
um dos primeiros projetos do Grupo de Pesquisa Geotecnologia, Educação e
Contemporaneidade – GEOTEC, sobre o qual falaremos durante a descrição do
percurso metodológico desta pesquisa. Já o ―Viz‖ faz referência à grande
importância possuem a visão, a visualização e a percepção visual, assim como
outros atributos do jogo que envolvem regras de diagramação ou design.
As transformações no mercado de trabalho exigem não só o conhecimento do
ferramental (no nosso caso os programas de computação gráfica), como também o
exercício da criatividade e das técnicas de design para a criação de peças gráficas
que consigam pelo menos transmitir uma informação organizada de forma inteligível
ou sem poluição visual. A tendência que notei em grande parte dos alunos8 foi a
existência de uma desinformação sobre todo o ferramental utilizado no campo do
design, incluindo os programas de computação gráfica e as teorias e técnicas de
design, que geralmente são aprendidas nas escolas de nível superior. Esta
desinformação é reforçada pela própria cultura atual de supervalorização das
ferramentas em detrimento do conhecimento criativo em design, e isto é muito
comum em escolas de informática, que vendem o programa (a ferramenta) como o
design em si. Gruszynski (1999) resume esse processo em um parágrafo:
A informática, ao ser introduzida como ferramenta de design, causou um
momento inicial de certa padronização nos layouts, assentada na utilização
desmedida dos recursos de vários softwares. A alteração técnica,
disseminada rapidamente pelos computadores domésticos, fascinou pela
facilidade com que uma ampla variedade de recursos gráficos tornou-se
disponível ao usuário comum. Um universo técnico, que exigia formação
profissional específica, abriu um campo de atuação para pessoas sem
habilidade manual para desenhar, sem educação estética para compor uma
página equilibrada, sem paciência ou tempo para compor capas, relatórios,
gêneros variados. De certo modo, essa noção mágica, fetichista, da
execução fácil, criou a ilusão de que qualquer um seria capaz de
desenvolver uma boa peça gráfica sem esforço e com rapidez.

Outra questão que reforça este status quo seria o desconhecimento sobre o
que é design e sua representatividade na sociedade. Como este não é um campo
regulamentado9 profissionalmente, seu reconhecimento é vulgarizado ou se dá de
8

Estes são cursos de curta duração, chamados de CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO, em média com duração
máxima de 50 horas e com no máximo 15 alunos.
9
O projeto de Lei atual PL 7520/2017 substituiu a PLC 24/2013, que foi vetada. A seguir, alguns itens
resumidos desta lei, que especifica quem será considerado designer gráfico: “Aquele que:
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forma equivocada, perdendo o real significado. Podemos citar como exemplo a
forma como a palavra ―design‖ é aplicada em diversas atividades que não envolvam
projeto, mas apenas questões puramente estéticas e comerciais (DINIZ et al., 2016).
O Senac, pela atualização e reformulação de seu modelo pedagógico, coloca
o aluno no centro do processo de ensino/aprendizagem, sendo o professor o
profissional que estimulará a descoberta de novas competências, principalmente
aquelas relacionadas às habilidades criativas e empreendedoras. Neste processo
educacional, o designer tem muito a colaborar devido à sua ampla visão em
desenvolvimento de produtos e de design gráfico, o que possibilita uma aquisição
produtiva de experiências do aluno sobre as práticas de design.
Minha conscientização a respeito desta conjuntura foi bastante reforçada pela
recente finalização de uma pós-graduação em Educação para o Ensino Profissional
no Senac/BA (2016), que deixou clara a necessidade do aprendizado do aluno sobre
as teorias e técnicas de Design para que possam desenvolver peças gráficas com
um mínimo de planejamento visual para que o público-alvo tenha uma assimilação
mais adequada da mensagem.
O GESTEC, mestrado profissional da Universidade do Estado da Bahia, do
qual faço parte, serviu como base inicial para o fortalecimento das fontes conceituais
e metodológicas desta pesquisa. Foi um processo gradativo de letramento científico,
que me levou ao posicionamento de pesquisador. A partir do momento em que
executo os laboratórios em sala de aula, exijo procedimentos éticos ao tratar com
seres humanos. Desta forma, os métodos que serão utilizados para diagnóstico,
avaliação e observação empírica deste projeto farão parte de toda a situação de

– possua diploma de graduação plena e graduação tecnológica emitido por cursos de Design devidamente
registrados e reconhecidos pelo Ministério da Educação;
– possua diploma de instituições estrangeiras de ensino superior de designer devidamente revalidado e registrado
no país;
– tenha exercício da atividade de designer gráfico amparado por convênios internacionais de intercâmbio;
– comprove o exercício da atividade de designer gráfico por período superior a cinco anos até a data de
publicação desta lei.”
Um de seus objetivos é: “[...que a denominação de Designer Gráfico seja atribuída apenas aos profissionais com
formação específica para tal, nos termos do art. 3º desse projeto. Assim, qualquer pessoa com a habilidade
exigida poderá exercer a atividade de design gráfico, sem, contudo, utilizar a denominação profissional de
designer gráfico.]” Design Culture, disponível em:<http://designculture.com.br/precisamos-falar-sobre-aregulamentacao-do-designer-grafico-no-brasil >Acesso em: 3 de agosto de 2018.
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aprendizagem10, sem uma grande diferença entre a pesquisa e o aprendizado da
ferramenta de Computação Gráfica. Espera-se que o processo possa gerar uma
conscientização real da forma como se percebem os elementos gráficos dentro do
suporte (analógico ou digital), que serão trabalhados na forma de uma diagramação
ou planejamento visual, de acordo com as regras e princípios de design,
amenizando sua poluição visual.
Esta conscientização passa pelos conhecimentos relacionados à teoria da
Gestalt11, o que significa procurar formas de ajudar o aluno a perceber a realidade
que o cerca como um padrão visual ou que existe uma ―organização perceptiva‖ e
que esta foi questionada pelos teóricos da Gestalt. Os conceitos de percepção visual
serão trabalhados inicialmente de forma exploratória, em uma situação de
aprendizagem anterior à aplicação do K-Viz, por meio de atividades envolvendo
ilusões de ótica, por exemplo, proporcionadas por diversos meios, como: jogos
analógicos e ilustrações.
Em alguns casos, utilizar-se-á de realidade virtual ou aumentada para ampliar
a capacidade perceptiva do aluno das novas formas de interagir com a realidade que
o cerca, estimular sua criatividade e para solucionar problemas especificamente
relacionados à atenção e ao funcionamento da nossa percepção. Desta forma, a
conexão entre o jogo e a teoria da Gestalt poderá ser feita de maneira mais natural,
para o entendimento de que estas leis possuem uma base em nossa própria
maneira de perceber o mundo e não são um amontoado de regras sem sentido. Elas
podem ser construídas gradativamente por meio destas relações para desenvolverse uma base fundamental para a inserção das técnicas de Design abordadas no
jogo K-Viz.
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A “situação de aprendizagem” faz parte da metodologia de desenvolvimento de competências e, segundo
Kuller (2012, p. 5), tem o objetivo de “apoiar a capacitação de docentes de educação profissional e constitui uma
síntese dos mais comuns métodos centrados na iniciativa e na atividade dos educandos”. O desenvolvimento da
competência deve seguir o ciclo completo de ação-reflexão-ação e, “além de a situação de aprendizagem
requerer a competência, ela deverá ser proposta em um contexto muito próximo ao do enfrentamento concreto
dos problemas que demandam uma determinada competência [...], de forma muito semelhante àquela com que
aparecem na vida, na sociedade e no trabalho”.
11
A teoria da Gestalt, também chamada de lei da boa forma, surgiu no início do século XX e um dos seus
principais representantes foi Max Wertheimer (1880-1943), seguido de outros pesquisadores, como Kurt Koffka
(1886-1941), Kurt Lewin (1890-1947) e Wolfgang Köhler (1887-1967). A teoria afirma que o todo é diferente
da soma das partes; em outras palavras, o todo pode ser considerado como uma terceira entidade. Um exemplo
simples seria a sequência de uma película de filme de cinema: não são vistas as partes que compõem a película,
mas o todo da sequência ou a cena completa. O Anexo 1 – Leis da Gestalt – apresenta os fundamentos básicos
desta teoria.
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No Capítulo 1, a pesquisa traça um perfil descritivo do trabalho feito por mim
no Senac, assim como apresenta uma problematização da questão principal que
precisa ser trabalhada. O Capítulo 2 abarca os pressupostos teóricos, com uma
pesquisa a respeito do desenvolvimento da composição visual ao longo da história.
As fases seguintes estão voltadas ao desenvolvimento dos Princípios de Design e
estão descritas no Capitulo 3, que tratará da metodologia utilizada.

2 O ENSINO DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA NO SENAC/BAHIA

O K-Viz foi inicialmente pensado nas aulas de Computação Gráfica do Senac
como uma forma de transmitir os conceitos ou as regras de Design de forma rápida,
engajada e lúdica, principalmente como apoio ao processo de ensino e
aprendizagem no novo modelo pedagógico dos Cursos de Computação Gráfica, do
qual faço parte como professor. Desta forma, faz-se necessária a contextualização
histórica e do modelo de ensino-aprendizagem nesta entidade, muito embora o K-Viz
não se limite apenas a esse ambiente e tenha como foco todos os cursos
envolvendo o ensino das ferramentas de Computação Gráfica ou Design, como no
caso da UNEB, onde os laboratórios serão aplicados.
O Senac nasceu em 10 de janeiro de 1946 por meio do Decreto-Lei no 8.621
e iniciativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo
(CNC) para capacitar os trabalhadores para o setor terciário. A instituição começou
de forma descentralizada e autônoma, com Conselhos e Departamentos Regionais
em cada um dos estados da União. Desde então, sua expansão pelo país tem
demonstrado a importância da demanda por ensino profissional, e isto também é
impulsionado pela evolução tecnológica e econômica12.
Foi esta mesma evolução tecnológica que acelerou o desenvolvimento das
escolas de informática no Brasil a partir dos anos 80 e 90, segundo Pretto (2000,
p.1), ―a fim de atender à demanda da nova sociedade, Palangana e Bianchetti
(1992:133-163), analisando os requisitos exigidos pela nova sociedade informática,
apontam a necessidade de formar uma força de trabalho qualificada em eletrônica‖.

12

SENAC, História das Décadas: Disponível em:
<http://www.sp.senac.br/jsp/default.jsp?newsID=a13124.htm&testeira=457> Acesso em 22 de março de 2017.
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Isso ergueu o ensino profissional a um novo patamar, que vai além do ensino
manual, relegado às classes menos favorecidas.
Como consequência do crescimento da empresa, iniciou-se a criação de
diversos cursos que ensinam programas de computação para variados fins, dentre
eles os específicos de Computação Gráfica para manipulação de imagens bitmap13
e vetorial14. O Senac começou este processo de informatização um pouco antes, em
1972, na sede do Departamento Regional (SP), e implantou o curso de Programador
de Computadores Eletrônicos, primeiro programa na área de informática.
Na sede da Fecomércio 15 está também localizada a sede do Senac/Bahia,
onde foi estruturado o núcleo atual de ensino, com a criação de diversos cursos
voltados para o comércio, gastronomia e hotelaria, como também outros cursos
direcionados à informática, inclusive Computação Gráfica, como, por exemplo,
programas para imagens bitmap (Photoshop) e os vetoriais (CorelDRAW e
AutoCAD).
A evolução do mercado de trabalho atual, que exige cada vez mais um
conhecimento técnico sofisticado, aliada ao exponencial crescimento da informática,
criou uma miríade de programas para áreas específicas em Computação Gráfica. As
habilidades na operação destes programas são desejáveis, mas, ainda mais
importante, valoriza-se a característica criativa e inovadora do aluno, tão importante
para as carreiras direcionadas à economia criativa, pois são elas especificamente
que se utilizam de forma intensiva destas competências socioemocionais. Neste
caso, os cursos do Senac, com modelo pedagógico reformulado, têm como uma das
suas principais características a valorização destas competências socioemocionais,
e não foca seu ensino apenas nas ferramentas (programas).
A temática proposta por esta pesquisa deriva das observações sobre a forma
como a maioria dos alunos dos cursos de aperfeiçoamento (com conhecimento
anterior em informática) na área de Computação Gráfica do Senac-BA desenvolvem
13

Bitmap – O bitmap é um conjunto de pixels (pontos) que carregam uma informação de cor e é formado pela
união desses pixels. Printi. Disponível em:<https://www.printi.com.br/guia-de-impressao/bitmap-e-vetor>Acesso
em 16 de junho de 2017.
14
Vetorial – Os vetores são formas cujas informações de cor, dimensão, linhas e curvas são armazenadas em
equações. Essas equações são traduzidas para desenhos e podem ter sua forma, cor ou tamanho alterados sem
agredir sua resolução, pois não são formados por pixels. Printi. Disponível em:<https://www.printi.com.br/guiade-impressao/bitmap-e-vetor>Acesso em 16 de junho de 2017.
15
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia, localizada na Casa do Comércio, à
Av. Tancredo Neves, Salvador (BA).
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as atividades de criação das peças gráficas, como, por exemplo, um panfleto, um
cartão de visita ou um folder. Geralmente há dificuldade em lidar com a composição
dos elementos visuais em determinado suporte, seja ele digital ou analógico, o que
acredito que seja fruto do desconhecimento das regras de diagramação ou de
planejamento visual. Williams (1995, p. 11), em seu livro Design para quem não é
designer, afirma que ―a maioria das pessoas têm a capacidade de olhar para uma
página com um Design pobre e concluir que não gostam dela, mas não saberiam o
que fazer para melhorá-la‖.
Em outra situação, observei também o desconhecimento dos alunos em
relação à profissão do designer e ao significado de design. Observar um aluno
colocar abaixo do seu nome em seu cartão de visita o título de designer sem ter uma
graduação formal diz muito a respeito de como a profissão é vista dentro da
sociedade em que ele está inserido. Pode-se concluir que o design é muitas vezes
desconhecido como teoria ou conhecimento formal, e que parte do trabalho do
professor será também de convencê-los a primeiro perceber a existência do design
dentro do cotidiano para valorizar este conhecimento na construção de um
planejamento visual gráfico mais significativo.
A ausência de uma visão geral sobre planejamento visual gráfico e de suas
regras, embasadas nas leis da Gestalt, torna-se evidente nas produções dos alunos
que ingressam em cursos de Design Gráfico, Computação Gráfica ou áreas
correlatas, e também se reflete em projetos com baixa usabilidade e alto nível de
poluição visual, o que impacta de forma negativa a comunicação visual de seus
projetos impressos e digitais.
As imagens de dois panfletos16, apresentadas na Figura 1, dão indícios da
ausência de conhecimentos inerentes ao Planejamento Visual, levando a concluir
que sua construção foi baseada apenas no conhecimento da utilização da
ferramenta gráfica. Esta percepção é motivada pelo uso exagerado de tipografias
diversas. Há uma tendência a utilizar: um número maior de fontes (como se dessa
forma se atribuísse mais valor ou distinção ao que está sendo expresso); cores sem
harmonia ou contraste (neste caso, a falta de conhecimento da teoria das cores ou a
16

Panfletos da Figura 1:
Que panfleto feio. Disponível em: <http://grupofex.com.br/5000-panfletos.php>Acesso em 7 de agosto de 2015.
Beija ou passo. Disponível em:< http://tudibao.com.br/2010/05/o-mal-que-assola-os-flyers-de-baladas-eshows.html> Acesso em 7 de agosto de 2015.
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melhor combinação de cores produz um efeito incômodo quando se observam
contrastes e combinações exageradas ou poucos contrastes na peça gráfica); e uma
relação de desalinhamento entre as diversas informações (o desalinhamento entre
títulos, parágrafos e imagens em relação à margem do papel e entre os elementos
gráficos cria uma impressão de desordem, à semelhança de uma mistura confusa e
aleatória dos elementos).
Figura 1 – Panfletos

Fonte: Website tudibao.com.br

Não se quer aqui colocar que existe apenas um único padrão visual
estanque, pois até o que é expresso neste panfleto da Figura 1 pode ser o reflexo do
que é o conhecido ou normalizado para um determinado grupo cultural, ou seja,
neste ponto não se pode exigir uma estrutura refinada em termos de design, pois o
que elas veem ou expressam mostra apenas o reflexo destas limitações, já que não
tiveram acesso ou um estímulo ao desenvolvimento deste tipo de informação. Seria
algo comparável ao que acontece na música para quem não tem aulas de
composição musical: a tendência é que sejam compostas músicas muito pouco
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elaboradas ou de característica simplória. A composição em design pode ser
classificada como um processo de alfabetismo visual, como foi sugerido por Donis A.
Dondis (1991, p. 3):
O alfabetismo significa que um grupo compartilha o significado atribuído a
um corpo comum de informações. O alfabetismo visual deve operar, de
alguma maneira, dentro destes limites. Não se pode controlá-lo mais
rigidamente que a comunicação verbal; nem mais nem menos. Seja como
for, quem desejaria controlá-lo rigidamente? Seus objetivos são os mesmos
que motivaram o desenvolvimento da linguagem escrita: construir um
sistema básico para a aprendizagem, a identificação, a criação e a
compreensão de mensagens visuais acessíveis a todas as pessoas, e não
apenas àquelas que foram especialmente treinadas, como projetistas, o
artista, o artesão e o esteta.

Em substituição ao termo ―alfabetização‖, provavelmente mais comum à
época em que o livro foi traduzido, poderia ser também utilizada a palavra
―letramento‖ ou, mais especificamente, o letramento visual que consegue abarcar o
momento tecnológico atual, expresso por meio da multimodalidade17, que, segundo
Silvino (2012, p. 2), serve para ―explicar os novos fenômenos que aparecem diante
do aprendizado da leitura e da escrita‖. É importante ressaltar que as duas
perspectivas não se substituem, mas se complementam, pois, enquanto a
alfabetização visual trata da análise da imagem em sua forma mais primitiva (como
uma base para a percepção visual), para Belmiro (2010, p. 1) o letramento tem sua
função relacionada à cultura em que o indivíduo está inserido. Desta forma, a
expressão ―letramento visual‖ também incluiria os princípios básicos do design visual
utilizados para a conscientização do aluno a respeito do significado dos elementos
da composição visual. Estes podem ser interpretados como os detentores da
informação necessária para a transmissão adequada da mensagem a um
determinado público, e o aluno evoluiria em seu aprendizado com o estudo das leis,
regras e princípios de design para formular um planejamento visual cada vez mais
elaborado (GOMES FILHO, 2004).
Em atividades de criação das peças gráficas desenvolvidas com o grupo de
alunos do curso de aperfeiçoamento citado, o foco era a operação do programa ou
ferramenta (Photoshop, CorelDRAW, InDesign, Illustrator, entre outros) de forma
17

“A multimodalidade afirma que o sentido é construído, interpretado e expresso não apenas pela linguagem
falada ou escrita, mas também por vários recursos disponíveis para a produção de sentido – imagens, cores, sons,
movimentos e gestos. Juntos, estes meios de comunicação produzem significados e interferem nas relações de
interação e aprendizagem dos indivíduos.” SILVINO, Flávia Felipe. Letramento Visual. ANAIS – Seminários
Teóricos Interdisciplinares do SEMIOTEC – I STIS. Nov/2012.
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eficaz. Mas isso não foi o suficiente para um resultado significativo. Em outras
palavras, não basta o aprendizado de uma ferramenta: para o desenvolvimento de
um bom Design Gráfico (sobre as características de um bom Design, ver item 3.3 do
Capítulo 3), é preciso abordar técnicas que estimulem a criatividade e os princípios
de planejamento visual. Por conta destas questões, apresentei à classe técnicas
para estimular a criatividade. Porém, notei que o processo criativo é individual ou,
segundo Kuller (2013, p. 53), uma característica própria do ser humano, e que, para
intensificá-lo, basta fazer uma prática constante ou exercício de criação.
Considerando que o processo criativo requer mais prática e o conhecimento
das técnicas incrementam apenas o modus operandi, optou-se por mudar a situação
de aprendizagem para o ensino do processo de planejamento visual, uma vez que,
para o estudo da criatividade, seria necessária uma carga horária muito maior. Isso
foge ao escopo do planejamento de um curso de aperfeiçoamento, que tem carga
horária em média restrita a 60 horas para se ensinar pelo menos dois programas,
um para edição de imagens vetoriais (ilustrações com CorelDRAW) e outro para
imagens bitmap (fotografia com Photoshop). Espera-se que com o aprendizado das
técnicas de planejamento visual haja uma melhora na qualidade das criações em
nível de composição (diagramação), enquanto que as questões envolvendo a
criatividade seriam tratadas de forma mais espontânea ou estimuladas durante o
processo.
Com base nestas experimentações didáticas realizadas no contexto
profissional em que me encontro e tendo como objeto de estudo a aprendizagem por
meio de jogos digitais, construiu-se o seguinte problema de pesquisa: como o jogo
educacional K-Viz pode apoiar o processo de ensino e aprendizagem de
Planejamento Visual nos cursos de Computação Gráfica no Senac/CAC?
Para esta situação de aprendizagem foi desenvolvido um jogo analógico
como um recurso didático que se utilizará da teoria Gestalt como também dos
princípios e regras de planejamento visual gráfico. Espera-se que, com este
processo, o aluno identifique, de forma rápida e prazerosa, as principais questões
relacionadas à diagramação sem passar por um treino formal em Design, que levaria
alguns anos (Williams, 1995). Esta situação de aprendizagem funcionaria como um
processo iniciatório às questões mais profundas em Design baseadas no estudo da
nossa percepção visual feita pela psicologia da Gestalt.
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Espera-se, como resultado, que a cultura do Design Gráfico divulgada por
meio deste jogo sirva como processo educativo da percepção do aluno ou da nossa
capacidade de visão, pois,
Nós a aceitamos sem nos darmos conta de que ela pode ser aperfeiçoada
no processo básico de observação, ou ampliada até converter-se num
incomparável instrumento de comunicação humana. Aceitamos a
capacidade de ver da mesma maneira como a vivenciamos sem esforço
(DONIS, 1991, p.19).

O maior desafio para a criação do jogo K-Viz está no desenvolvimento de
uma interface que permita uma mobilização para o entendimento de determinado
conteúdo que deve estar presente em seu design e que mostre de forma coerente a
relação entre o movimento do jogo e o conceito de planejamento visual estudado. É
importante que esta relação não seja apenas de uma mera transposição de
conceitos, mas que possa ir além, desenvolvendo gradativamente o entendimento
do aluno a respeito do que ele pode aprender ou estimulando-o a questionar o que
ele percebe dentro do padrão visual humano comum, pois, segundo Donis (1991,
p.29), ―muitos dos critérios para o entendimento do significado na forma visual, o
potencial sintático da estrutura no alfabetismo visual, decorrem da investigação do
processo

da

percepção

humana‖,

como

aconteceu

nos

primórdios

do

desenvolvimento da teoria da Gestalt.
Desta maneira, o processo não se limitaria a apresentar uma lista de regras,
mas passaria a ser um questionamento mais profundo a respeito da percepção.
Podemos tomar como exemplo a propriedade de alinhamento das imagens e texto
dentro de uma página. Inicialmente, será necessário que o aluno possa ―sentir‖ o
alinhamento, como fazem os artistas (se não se utilizam de régua e esquadro).
Depois desse jogo de percepção, ele poderá se utilizar dos recursos de alinhamento
com precisão, muito comuns em programas de Computação Gráfica.
A avaliação desta atividade de aprendizagem será feita pelo desenvolvimento
de uma situação real de criação de uma peça gráfica para que o aluno se avalie a
partir dos conceitos visualizados nos jogos. A princípio, propõe-se uma situação que
inclua a leitura de um briefing (resumo de requisitos) informando sobre o atual
contexto da empresa e suas necessidades. Com estes dados, o aluno desenvolverá
uma peça gráfica que servirá como elemento de verificação ou avaliação de sua
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evolução e o quanto ele ainda precisa retornar ao jogo para compreender cada vez
mais os conceitos de planejamento visual.
Tenho como motivação principal para esta pesquisa a criação de um produto
que facilite o aprendizado de conceitos abstratos envolvendo a percepção e o
planejamento visual gráfico para alunos de diversas áreas do conhecimento por
meio de jogos digitais. Para isso, há a necessidade de buscar referências que
possam embasar a construção do jogo e que relacionem as regras de Design como
uma construção da cultura humana no decorrer da história, assim como uma
definição mais detalhada do que realmente seria um planejamento visual padrão,
caso o escopo da pesquisa incluísse um aprofundamento epistemológico sobre o
tema.

2.1

As

contribuições

competências no jogo K-Viz

da

metodologia

do

desenvolvimento

de
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Este projeto tem importante contribuição na área educacional relacionada à
aplicação da metodologia de desenvolvimento das competências voltada para o
ensino profissional como também para a graduação inicial em Design Gráfico. Todo
o processo da criação do plano de trabalho docente até a situação de aprendizagem
foi inspirado no conceito de competência, que tem grande importância na área de
educação profissional. Dentro de um contexto genérico, ela está assim definida:
Competência é o substantivo feminino com origem no termo em latim
competere, que significa uma aptidão para cumprir alguma tarefa ou
função. Também é uma palavra usada como sinônimo de cultura,
conhecimento e jurisdição. (FERREIRA, 1988, p. 214)

Esta ―aptidão para cumprir alguma tarefa ou função‖ é vista como
fundamental no mercado de trabalho atual:
No contexto empresarial e do mercado de trabalho, existe a expressão
competência profissional, que indica um conjunto de características que
um indivíduo que o ajudam a realizar as suas funções a nível laboral.
(FERREIRA, 1988, p. 214)
18

Este capítulo faz parte da especialização em educação profissional do Senac-São Paulo feita em
2016 pelo pesquisador. A sua inserção tem vinculo com este projeto devido a sua relação com
educação e jogos, e por fomentar o interesse inicial do pesquisador no aprofundamento destas
questões neste projeto de mestrado.
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Para este projeto o foco estará nas competências profissionais, pois elas
atendem aos objetivos do mercado de trabalho, pois as empresas procuram
contratar indivíduos que já as tenham desenvolvidas na forma de experiência
profissional. Pode-se fazer uma ressalva em relação ao investimento que ela fazem
na formação dos funcionários para que adquiram estas competências, o que poderia
ser comparado a um incremento do processo da gestão do conhecimento dentro da
empresa criando um ambiente mais eficaz para a resolução de problemas. Podemos
citar como exemplo o próprio Senac. Ele fornece a seus instrutores a Pós-graduação
em Educação Profissional, que faz parte das ações da aplicação do novo modelo
pedagógico nacional, difundindo a cultura das competências entre seus instrutores
para que se fortaleça o conjunto de marcas formativas nos alunos, que são: domínio
técnico-científico, atitude empreendedora, visão crítica, atitude sustentável e atitude
colaborativa.
Partindo destas competências relacionadas às marcas formativas, o Senac,
em seu Modelo Pedagógico Nacional, formulou sua própria definição de
competência baseada na definição legal: ―Competência é a ação ou fazer
profissional observável, potencialmente criativo(a), que articula conhecimento,
habilidades e valores e permite desenvolvimento contínuo‖ (Modelo Pedagógico
Nacional, Senac, 2013).
É importante observar que o termo competência se faz mais amplo e abrange
esta articulação de ―conhecimento, habilidades e valores e permite desenvolvimento
contínuo‖, pois é muito comum confundir competência com uma habilidade, que é
algo mais específico, ou a capacidade de ―conseguir pôr em prática as teorias e
conceitos mentais que foram adquiridos‖ (KULLER, 2012). Pode-se inferir o mesmo
a respeito da capacidade de desenvolvimento contínuo, pois ela requer um
pensamento crítico a respeito do que se está fazendo ou um questionamento de
formas mais criativas e inovadoras de se executar uma tarefa rotineira. Ela é
―requerida para enfrentar os desafios e problemas cotidianos e inusitados da vida,
da convivência em sociedade e do trabalho‖ (KULLER, 2012).
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De forma mais abrangente, o que se quer colocar aqui por meio da
metodologia das competências é que ―a aprendizagem é privilegiada em detrimento
da transmissão de informações ou conhecimentos‖ (KULLER, 2012), pois a
informação ou conhecimento transmitido pode ou não gerar aprendizagem, de
acordo com a forma como é passada para o receptor. Desta forma, a metodologia de
competências sugere a criação de situações de aprendizagem que também
poderiam ser classificadas como uma metodologia de aprendizagem.
Podemos incluir o ato da reflexão da prática docente como uma forma de
aprendizado que abarca tanto o professor quanto o aluno no incremento de suas
competências. O professor poderia fazer uso intensivo do registro das suas diversas
situações em sala de aula e posteriormente refletir sobre suas ações, que envolvem
as ações direcionadas aos seus alunos ou as interpessoais, e sobre as decisões ou
relações intrapessoais, para que, dessa forma, ele possa desenvolver ou
acrescentar à prática docente uma maturidade maior e nela demonstrar seu
entusiasmo:
[....]encontrar meios de envolvê-los; reconhecer sua individualidade; mostrar
segurança no conhecimento dos conteúdos e saber relacioná-los com o
contexto e os interesses deles; ampliar a capacidade de ouvir; criar vínculos
afetivos, etc. Para conquistar esses ideais, o educador é impulsionado,
motivado, de certa forma conduzido, à construção de ambientes
contagiantes, reflexivos e significativos. (SCHMITT, 2011)

Para o desenvolvimento desta prática reflexiva, o professor pode partir do
simples registro das aulas ou do que foi mais intensamente observado no
desenvolvimento da situação de aprendizagem, pois o "registro permite que a
riqueza das ideias que o professor desenvolve na relação com seu trabalho não
fique perdida na rotina‖ (GRILLO, apud SCHMITT, 2011).
O objetivo do processo de aprendizagem unido à reflexão é de fazer com que
o aluno ganhe mais autonomia, ou seja, o aluno precisa ser estimulado à reflexão, a
uma análise crítica do seu próprio aprendizado e como isso pode ser feito de forma
diferenciada ou estimulante, algo como uma constante descoberta de novas
possibilidades. O professor deve sugerir momentos de reflexão ou exercício prático,
ou seja, é necessário que o aluno aprenda a aprender:
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Aprender a aprender não é um processo tão ―natural‖ como o aprender.
Aprender a aprender é descobrir qual a melhor estratégia para que
possamos realizar o processo de entender o que não entendíamos antes.
Por isso, se torna um processo reflexivo que requer um autoconhecimento
mínimo, metacognitivo, sobre o que sabemos e sobre como aprendemos o
que sabemos e como faremos para aprender o que não sabemos. Sendo
assim, para que o processo de aprendizagem aconteça, precisaremos ser
capazes de desenvolver nossas percepções sobre quais são os nossos
desejos, motivações, vontades, necessidades, ambições, etc. Certamente,
tudo isso influenciará no seu modo de ―descobrir‖ algo, portanto, aprender.
(SANTOS, 2015)

Diante desta constatação, podemos concluir que o processo reflexivo tanto do
professor quanto do aluno é o que possibilitará uma aprendizagem mais completa,
pois o professor, além de transmitir o conhecimento técnico, poderá também
observar o desenvolvimento ou amadurecimento do pensamento crítico dos seus
alunos. Ele possibilita um questionamento do próprio processo de aprendizagem ou
da ferramenta didática e até mesmo sugere melhorias, pois o aprendizado não é
uma via de mão única: tanto professor quanto aluno precisam reconhecer que estão
em constante evolução dentro do processo prático-pedagógico.
As atividades propostas em sala de aula devem possibilitar o exercício das
competências em desenvolvimento e devem estar bem próximas do ambiente onde
ela será exercitada, para que assim haja a possibilidade dos passos da açãoreflexão-ação envolvendo a situação de aprendizagem. É importante ressaltar que o
exercício da competência no ambiente da sala de aula está protegido de situações
mais críticas ou distante das possíveis tensões de uma situação real. O que se
coloca na situação é a oportunidade do aluno e do professor de refletir.
As ações do educando, orientadas pelo educador na situação de
aprendizagem e previstas no plano de trabalho docente, foram assim enumeradas
por Kuller:
Para o desenvolvimento de uma situação de aprendizagem, procurando
pela definição de uma estrutura comum aos diferentes métodos ativos,
chegou-se a um conjunto de sete passos fundamentais: (1)
Contextualização e Mobilização; (2) Atividade de Aprendizagem; (3)
Organização da Atividade de Aprendizagem; (4) Coordenação e
Acompanhamento; (5) Análise e Avaliação da Atividade de Aprendizagem;
(6) Outras Referências e (7) Síntese e Generalização. (KULLER, 2013)
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O primeiro passo ou contextualização e mobilização é o momento da
apresentação do que virá, um momento de aproveitar os conhecimentos do aluno e
contextualiza-lo ou adaptá-los a uma situação que gere um questionamento,
Uma forma eficaz de estimular a participação, e que também ajuda a
resolver as questões práticas do professor, é gerar um desequilíbrio que
origine a necessidade de uma readaptação da estrutura cognitiva, afetiva ou
psicomotora. (KULLER, 2013).

Desta forma o professor deve trazer para este momento um conteúdo mais
inusitado, que possa fazê-los sair da zona de conforto e possibilitar a curiosidade, a
expectativa, a surpresa sobre o tema que será tratado na situação de aprendizagem.
O segundo passo, definição da atividade de aprendizagem, é fundamental
para todos os demais passos, principalmente para a definição da contextualização.
A atividade de aprendizagem deve ter foco na aprendizagem do aluno ou ter o aluno
como protagonista para a geração de uma atividade de aprendizagem que dispense
o modelo de aula expositiva tradicional e mecânico, conforme o qual o professor
explica e depois o aluno executa. Por essa razão, a atividade de aprendizagem deve
se aproximar ao máximo da situação real para que o aluno se sinta envolvido na
resolução do problema e traga para a turma o resultado de suas reflexões ou
conclusões.
O terceiro passo é a organização da atividade de aprendizagem, que deve
prever todas

as

possibilidades das diversas

interações da

atividade de

aprendizagem com o aluno, das questões relacionadas à estrutura disponível e ao
tempo para o desenvolvimento da atividade. Os procedimentos ou problemas a
serem resolvidos devem ser compartilhados com os alunos para que haja um
planejamento de atividade colaborativa.
O quarto passo se refere à coordenação e acompanhamento e deve ser
feito de forma a não dar respostas definitivas aos alunos envolvidos na resolução de
determinado problema: ―mesmo quando constatado um desvio de direção, a
correção de rumos pode ser feita a partir de questionamentos que levem os alunos à
reflexão e reorientação da ação‖ (KULLER, 2013). É importante considerar também
que o acompanhamento deve prever formas de estimular e motivar o aluno por meio
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do retorno ou feedback sobre aquilo que está sendo desenvolvido, ressaltando que
isso deve ser feito de forma cautelosa ou amorosa, para estimular o crescimento.
O quinto passo, ou análise e avaliação da atividade de aprendizagem, requer
a participação da turma para uma análise coerente de todo o processo e para
verificar se houve o desenvolvimento da competência especificada, mas é
importante ressaltar que ele não deve ser feito de modo a criar um clima que
diminua todo o esforço feito na atividade de aprendizagem, ou seja, um desempenho
de um grupo ou aluno que poderia ser classificado como abaixo da média pode
servir como exemplo do que pode ser melhorado. Outra proposta de avaliação
sugerida por Kuller seria a utilização da arte como forma de expressão para o início
de um discurso de avaliação, ―quebrando o gelo‖ da ansiedade das formas mais
tradicionais de avaliar e substituindo-as por uma experiência mais motivadora.
Em outras referências, passo de número seis, o material teórico e prático a
respeito da competência em desenvolvimento será objeto de pesquisa para um
alcance maior do que se está trabalhando em sala de aula ou um questionamento
sobre outro ponto de vista a partir do estímulo à pesquisa para
Buscar autonomamente um repertório inédito de conhecimentos
complementares ou alternativos às referências com as quais ele trabalhou
no processo inicial de aprendizagem orientada pelo professor. Essa busca
pode ser livre ou orientada. (KULLER, 2013)

O sétimo e último passo, síntese e aplicação ou generalização, pode ser
descrito como a aplicação de tudo o que foi aprendido, inclusive colocar em prática
as novas referências encontradas no passo anterior para aperfeiçoar cada vez mais
a competência adquirida. Não é imperativo que a proposta ser deste passo seja
diferente da do anterior, contanto que haja uma integração entre a síntese do que foi
passado e sua aplicação numa situação próxima do real, pois o que é mais
importante é o exercício da competência.
A situação de aprendizagem logo no seu início deve tomar como base a teoria
de ensino da aprendizagem significativa de um conhecimento que o aluno já possui
e que só precisa ser trazido à tona ou para a sua consciência. Esta conscientização
é bem colocada por Robin Williams, pois, quando nos conscientizamos da existência
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de um padrão e podemos classificá-lo, podemos vê-lo em várias situações e
assumimos o controle, sabemos seu ―nome‖. Tomando como base esta teoria, as
atividades propostas serviriam como um elemento de ligação ou a ponte de
referência ao ensino formal, gerando uma assimilação ou memorização mais
consistente do conhecimento que será estudado. Nas palavras de Ronca (1994):
A estabilidade na memória de um material significativo é ampliada pela
ancoragem na estrutura cognitiva. O estabelecimento de uma rede de
conceitos interligados e com níveis de inclusividade diferenciados aumenta
a resistência ao esquecimento.

Nesta perspectiva, o professor se apoiaria em três pontos principais no
momento de ensinar, que seriam: a realidade local, a estrutura cognitiva de cada
aluno ou seus conhecimentos anteriores e a identificação dos conceitos mais
importantes ou fundamentais das diversas áreas do conhecimento (RONCA, 1994).
O professor deve estar atento para perceber que a forma como ensina
reproduz determinado modelo mental, pois o ―aprendizado implica a mudança de
comportamento. Se tal mudança não ocorreu, estamos falando apenas de
enciclopedismo gratuito‖ (JUCÁ, 2013), situação comum a que a maioria dos alunos
está acostumada ou condicionada desde o ensino infantil. Pode ser que a turma não
compreenda inicialmente o propósito do professor, que poderá até ser confundido
como má vontade para ensinar.
É importante que o professor deixe claro o seu propósito, de que eles serão
incentivados a utilizar a razão e a criatividade e que será deixado de lado o modelo
de ensino do aluno passivo, que recebe a informação e a armazena na memória.
Isto é o mais inconveniente deste modelo, pois, caso não haja a prática do
conhecimento, é frequente que ele seja esquecido, como é muito comum em cursos
de informática.
A proposta da situação de aprendizagem como foi relatada anteriormente está
em constante evolução junto com o aprendizado do professor, pois as novas
informações assimiladas necessitam de uma frequente reavaliação ou reflexão da
prática docente para gerar os melhores resultados. Esta nova visão do ensinoaprendizagem ou do modelo pedagógico parte justamente da ideia de sair dos
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padrões convencionais de ensino para divisar perspectivas mais criativas e
inovadoras. Pode ser visto como um impulso renovador por demonstrar as grandes
possibilidades que podem se concretizar, principalmente dentro da conjuntura atual
de ensino precário no país.

3 PLANEJAMENTO VISUAL GRÁFICO E OS JOGOS VOLTADOS PARA O
ENSINO DE DESIGN GRÁFICO

Esta pesquisa parte do pressuposto teórico contemporâneo da aprendizagem
focada no aprendiz, do potencial facilitador de assimilação das informações por meio
de jogos digitais, que podem ser uma motivação para a aprendizagem de jovens e
adultos (Prensky, 2012). O aprendizado neste game servirá como uma base para a
criação das peças gráficas que serão propostas nos exercícios durante o curso. O
aluno, sem o conhecimento teórico de percepção visual, seria instigado a um
questionamento a respeito de sua própria percepção visual e depois a fazer uma
comparação com os resultados obtidos nos exercícios, com os quais poderia ser
identificada sua evolução dentro do processo de ensino de planejamento visual
gráfico. Este processo inicial pode ser interpretado como uma fase de construção de
significados voltados para a área de Design Gráfico.
Desta forma, será desenvolvido um jogo baseado nas regras e princípios de
planejamento visual e que pode ser expandido para abranger outros temas em
Design Gráfico, como por exemplo, cor e tipografia, direcionados, quando
necessário, às reflexões ou outros tipos de aprendizagem para a produção de um
resultado total, segundo Prensky (2012, p. 39). O jogo servirá como estímulo para
levar o estudante a um questionamento a respeito de como percebe a sua realidade
ordinária para descobrir formas cada vez mais criativas de expressão, conforme
explica Arnheim (2005, p.4):
A experiência visual é dinâmica. [...] O que uma pessoa ou animal percebe,
não é apenas um arranjo de objetos, cores e formas, movimentos e
tamanhos. É, talvez, antes de tudo, uma interação de tensões dirigidas.
Estas tensões não constituem algo que o observador acrescente, por razões
próprias, a imagens estáticas. Antes, estas tensões são inerentes a
qualquer percepção como tamanho, configuração, localização ou cor. Uma
vez que as tensões possuem magnitude e direção, pode-se descrevê-las
como ―forças‖ psicológicas.
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O grande desafio do projeto será traduzir estas ―forças‖ psicológicas em um
game coerente e focado na construção da aprendizagem em planejamento visual, o
que requer uma série de informações técnicas da área de Design Gráfico, até que o
aluno perceba todo o constructo não como partes separadas, e sim um conjunto de
conhecimentos que se apoiam para uma diagramação mais significativa.

3.1 História do Design Gráfico em composição

Antes do desenvolvimento de uma teoria formal de Design e que geralmente
toma como ponto de partida a Revolução Industrial, pode-se afirmar que os padrões
e princípios de diagramação e composição visual já existiam, pois eles
representavam a expressão de um censo estético em evolução, que era refletido na
arte primitiva ou nas composições gráficas desde um passado remoto. Vamos nos
ater à composição em Design Gráfico, sua evolução histórica, partindo de uma
relação intrínseca com a história da arte, passando pela pintura rupestre, feita pelo
homem primitivo e acrescentando a esta mesma arte a evolução da linguagem. Esta
terá como consequência o desenvolvimento dos caracteres, que expressam, pelo
alfabeto ou por ideogramas, a diversidade cultural de um determinado povo, como
pode ser identificado, por exemplo, nos manuscritos egípcios, chineses ou indianos.
Com a invenção do papel na China no ano 105 DC, um dos suportes mais
importantes para a expressão do Design Gráfico antigo e moderno, como também
para a impressão pelos chineses, a partir da hipótese teórica da transferência da
imagem tingida para outro suporte usando-se pedra e tinta, vê-se acelerar o
processo de difusão cultural neste país. De acordo com Meggs (2009, p. 50):
A revolução silenciosa que a impressão operou na vida intelectual chinesa
provocou um renascimento do aprendizado e da cultura tal como o que
certamente provocou no Ocidente a invenção do tipo móvel por Johann
Gutenberg, mais de quatrocentos anos depois.

A contribuição das culturas orientais, especificamente para o desenvolvimento
da comunicação visual, chegara à Europa influenciando o desenvolvimento da
escrita e da tipografia. No contexto da Idade Média, a análise pode se iniciar nas
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iluminuras (manuscritos com ilustrações), que assumem características gráficas
textuais peculiares. Neste caso, os monges copistas desejavam, por meio da
harmonia e da beleza expressa na iluminura, expressar o discurso dos escritos
sacros, de grande valor para a sociedade da época, e configuravam esta qualidade
utilizando materiais preciosos e técnica apurada.
À medida que se avança nos períodos principais da Idade Média 19 , esta
técnica incorporará as influências de outras culturas, até seu último período
renascentista. Nele o discurso da perfeição clássica pode ser notado na organização
dos elementos no espaço e se observa o cuidado extremo com os mínimos detalhes
de cor e forma e evolução da proporção e da perspectiva. Desta forma, podemos
pressupor um processo de evolução dos Princípios de Design Gráfico, mesmo que
de forma simplificada, e isto fica claro quando observamos os padrões de
composição das iluminuras e xilogravuras da alta e baixa Idade Média,
respectivamente, como mostrado na Figura 220.
Meggs (2009, p. 64) coloca de forma clara a intenção do designer das
iluminuras (chamado de escriptor) na organização dos elementos gráficos no espaço
por meio de um leiaute inicial:
Ele fazia o leiaute das páginas para indicar onde as ilustrações deveriam ser
acrescentadas depois de escrito o texto. Às vezes isso era feito com um
ligeiro croqui, mas em geral uma anotação feita à margem instruía o
ilustrador sobre o que desenhar no espaço.

Figura 2 – a) Iluminura (A Gênesis de Viena); b) xilogravura (Bíblia Pauperum)

19

A produção de iluminuras estendeu-se por vários séculos, compreendendo o período inicial, paleo-cristão, o
intermédio, românico-gótico, e o final, o renascentista. Uns e outros refletem as crenças, o gosto e as tendências
artísticas das respectivas épocas. COSTA, Nelson. Disponível em < http://historiarn.blogs.sapo.pt/118604.html>.
Acesso em 12 de fevereiro de 2017.
20
Figura 2. Iluminura e Xilogravura: Jacob wrestling the angel, Vienna Genesis. Disponível em:
<https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history/early-europe-and-colonial-americas/medieval-europeislamic-world/v/vienna-genesis> Acesso em 9 de janeiro de 2017.
Biblia pauperum (Bíblia dos pobres). Disponível em: <https://www.wdl.org/pt/item/8972/> Acesso em 9 de
janeiro de 2017.
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a)

b)

A junção dos elementos visuais feita pelo ilustrador e dos elementos textuais
feitos pelo copista é que dará a unidade visual que foi projetada pelo escriptor e é
esta característica que definirá o design final em harmonia com as regras
assimiladas pela experiência anterior entre a arte (ilustração) e a escrita manual em
um determinado suporte. Esta conexão é fundamental para a definição do leiaute
padrão do antigo códice 21 (margens, colunas, espaçamento, etc.), hoje tão bem
explicitado e utilizado no Design Gráfico.
O que se pode perceber em comparação aos dias atuais é que a intenção de
se colocar imagens próximas de um texto específico é de valorizar determinado
trecho da obra ou chamar a atenção para a sua importância, seja no começo, meio
ou fim do livro. O posicionamento dos elementos gráficos em determinado suporte
reflete um agrupamento semântico em concordância com o que foi definido no
leiaute pelo escritor. Isso também era chamado de esquema de regramento, como
se descreve no procedimento abaixo da FCT – Faculdade de Ciências e Tecnologia
– Universidade Nova de Lisboa 22:
21 “

Entre os séculos II e IV da era cristã, uma nova e revolucionária forma de livro manuscrito impôs-se em
detrimento do livro em forma de rolo, que era familiar aos leitores gregos e romanos da Antiguidade. Surgia,
então, um novo suporte de escrita e de leitura chamado códice. Chartier (1999) define o códice como folhas de
papiro dispostas em cadernos, que se assemelhavam ao livro moderno. As folhas eram dobradas certo número de
vezes, o que determinava o formato do livro. Os cadernos formados a partir das folhas dobradas eram montados,
costurados uns aos outros e finalmente encadernados. Tais cadernos substituíram progressiva e inelutavelmente
os rolos que até então carregavam a cultura escrita.” Cap. 2. O rolo, o códice e a tela: um estudo sobre a
evolução e a transformação de três suportes textuais. PUC-Rio. Disponível em: < http://www.maxwell.vrac.pucrio.br/7812/7812_3.PDF> Acesso em 13 de fevereiro de 2017.
22
A Descoberta da Cor na Iluminura Medieval. Introdução, p. 24. Disponível em:
<http://www.dcr.fct.unl.pt/step-by-step> Acesso em 16 de junho de 2017.
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Passava-se, em seguida, para a empaginação, onde se procedia à
marcação das linhas que delimitavam as margens e caixa de texto, e ao
regramento, onde era traçada a quadrícula que orientava a colocação do
texto e da decoração. O esquema de regramento era, quase sempre,
resultado de uma colaboração entre o abade, o copista e, por vezes, o
iluminador.

É justamente este cuidado com o desenvolvimento do suporte, de natureza
animal, com o desenho da tipografia gótica que contribui para uma maior
conscientização do processo de planejamento visual, emergindo como um consenso
entre as partes envolvidas na produção do códice ou iluminura. Fica claro, a partir da
simples observação destes manuscritos, que existia um padrão visual e que
provavelmente foi desenvolvido pela necessidade de dar um significado a cada um
destes espaços, de acordo com a cultura ou discurso religioso da época. Este
conjunto de padrões define um design de característica medieval e futuramente
contribuirá para o desenvolvimento das regras de planejamento visual a partir da
revolução tipográfica dos séculos XV e XVI.
Não faz parte do escopo desta pesquisa questionar como estes artistas
chegaram ao desenvolvimento deste padrão visual e como ele foi transformado em
uma regra a partir da percepção da existência de um padrão visual humano. No
entanto, pode-se traçar um caminho cuja base é relacionar a história da arte ao
design, principalmente durante o período da Revolução Industrial, quando o produto
artesanal passa por uma adaptação substancial para ser desenvolvido de forma
seriada especificamente no desenhoindustrial, que:

[...] se diferencia da arte e se torna uma atividade e um campo de
conhecimento autônomo quando os profissionais (artistas, arquitetos,
artesões e diretores de arte), já em seus escritórios e ateliês,
começam a desenvolver projetos para a indústria produzir em massa.
(Krusser, 2008, p. 19)

Esta produção em massa de impressos na forma de livros, jornais e revistas
feita pela indústria gráfica nascente possibilitou o surgimento de um design que
expressa as mesmas qualidades que o desenho industrial e impulsionou o
surgimento de uma rica variedade tipográfica em conjugação com a imagem,
principalmente em fotografia, possibilitando um dinamismo maior da diagramação
dos impressos.
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3.2 As regras de planejamento visual gráfico

As tentativas de aplicação da abordagem da teoria da Gestalt e o
desenvolvimento de uma estética e sintaxe visual em arte ou design constituem uma
base para os projetos e sua conceitualização, como também representam uma fonte
de inspiração para a montagem do jogo K-Viz. Neste capítulo, vamos responder ao
seguinte questionamento: Como relacionar design e a Teoria da Gestalt? Como esta
relação teve início? Desta forma, espero que sejam definidas as bases teóricas do
projeto e que elas possam servir para definição de outras formas ou configurações
possíveis de representação do jogo.
É importante ressaltar também que a teoria da Gestalt já possui mais de um
século e, naturalmente, pela evolução da ciência, há algumas críticas a respeito de
como estes estudos foram formulados. Para este projeto, partir-se-á do consenso de
que ainda prevalecem as leis originais estudadas nos cursos de design, não
obstante as críticas mais recentes à subjetividade delas, citadas como vagas e
inadequadas23.
No conjunto das disciplinas oferecidas pelas universidades para o curso de
Design, o aluno geralmente recebe uma série de informações já formatadas a
respeito de percepção visual, e cabe a ele ir além destas referências, pois existem
muitas abordagens teóricas dentro da psicologia e algumas podem representar
visões distintas, opostas ou até mais atualizadas que as da teoria da Gestalt. Como
a teoria da Gestalt também é um estudo da percepção, em um primeiro momento ela
cumpre bem o seu papel, por conceituar uma série de regras em design que se
mostram na composição dos elementos gráficos em um determinado suporte. De
outra forma, a tentativa de utilizar-se destes argumentos seria um discurso vazio ou
uma maneira de dar credibilidade à lacuna das justificativas subjetivas dos trabalhos
desenvolvidos pelos designers ou artistas. É muito comum verificar o discurso dos
profissionais revestido com o verniz de um cientificismo que não tem relação com o
objeto a ser conceituado. Pode-se citar como exemplo a aplicação das teorias da
física quântica para justificar a ideologia religiosa ou espiritual mal-intencionada de
23

J. Antonio Aznar Casanova, da Universidade de Barcelona, enumera quatro críticas a respeito da psicologia da
Gestalt baseadas em estudos recentes da percepção visual feita por outros pesquisadores. A primeira crítica
afirma que os gestaltistas não testaram suas leis experimentalmente. Disponível em:
<http://www.ub.edu/pa1/node/62> Acesso em 9 de abril de 2017.
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uma pseudociência. É claro que esta crítica toma como referência apenas algumas
situações em que o automatismo do uso das leis (sem um estudo mais detalhado)
não justifica de forma nenhuma sua aplicação, pois realmente foram desenvolvidas
dentro do contexto da psicologia e filosofia, o que torna sua aplicabilidade
especificamente no design algo relativo, mas não de pouco valor.
A contribuição maior da teoria da Gestalt ao design vem do princípio de que a
nossa percepção visual não é algo fragmentado, mas um todo que se compõe de
partes relacionadas, chamado de isomorfismo, fato que foi proposto e explicado por
seus teóricos: ―O todo é diferente da soma das partes‖. Isto está em concordância
com uma visão sistêmica da realidade e que requer maturidade ou uma
conscientização da existência desta visão, algo que não é tão claro para o aluno,
uma vez que o aprendizado de uma ferramenta de Computação Gráfica, por
exemplo, pode acontecer de forma fragmentada, ou seja, sem uma relação com o
todo da composição visual que será desenvolvida em um suporte.
A aquisição da competência desta visão sistêmica passa pela percepção da
existência de padrões de planejamento visual e que devem ser notados dentro de
uma inter-relação em que, alterando-se a mínima parte, pode-se alterar o todo.
Como exemplo, tem-se o sistema dos órgãos do corpo: a retirada de um deles pode
desorganizar ou desequilibrar todo o sistema interdependente. O mesmo ocorre nos
padrões tipográficos (cada detalhe da tipografia tem um peso específico), na
diagramação das páginas impressas (livros, jornais, iluminuras, com seus blocos de
texto e imagens), na arquitetura (proporção de cada vão em relação ao todo) e na
pintura (composição dos elementos pictóricos). Há outros exemplos que reforçam a
existência destes padrões e de seu sistema de relações para se chegar a uma
mensagem ou composição visual harmônica que possa ser percebida como uma
Gestalt ou, como foi traduzido para o português, uma ―boa forma‖, inteligível, clara e
agradável ao olhar como estrutura informacional, estética e semiótica.
Um autor clássico, especificamente nas áreas relacionadas à arte, é o
pesquisador Rudolf Arnheim. Em seu livro Arte e Percepção Visual (1980), ele
também toma como base a psicologia da Gestalt:
Os princípios de meu pensamento psicológico e muitos dos experimentos
que citarei em seguida provêm da teoria da Gestalt — uma disciplina
psicológica, deveria provavelmente acrescentar, que não tem nenhuma
relação com as várias formas de psicoterapia que adotaram o nome. A
palavra Gestalt, substantivo comum alemão, usada para configuração ou
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forma, tem sido aplicada desde o início do nosso século a um conjunto de
princípios científicos extraídos principalmente de experimentos de
percepção sensorial. Admite-se, geralmente, que as bases de nosso
conhecimento atual sobre percepção visual foram assentadas nos
laboratórios dos psicólogos Gestaltistas, e meu próprio desenvolvimento
formou-se nos trabalhos teóricos e práticos desta escola. (Arnheim, 1980,
introdução)

Apesar de os elementos da teoria não terem uma relação direta com os
conceitos de design, mas sim pontos relacionados à psicologia da percepção visual,
estas leis servirão como base para a manipulação das composições visuais para a
adequação ao que a Gestalt chama de ―boa forma‖, dentro dos parâmetros de uma
estrutura condicionada ao padrão visual humano recorrente. É por meio das Leis da
Gestalt que se justifica a existência das regras de planejamento visual em design e,
segundo Gomes Filho (2004, p. 23):
[...] a partir destas leis, foi criado o suporte sensível e racional, espécie de
abecê da leitura visual, que vai permitir e favorecer toda e qualquer
articulação analítica e interpretativa da forma do objeto, sobretudo com
relação à utilização das demais categorias conceituais.

Os elementos das categorias conceituais no Quadro 1 foram dispostos fora de
uma ordem cronológica do período em que estes autores desenvolveram suas
teorias. Estas diferenciações das categorias têm uma variação devido aos enfoques
distintos, seja em questões relacionadas à arte, psicologia e filosofia, nos casos de
Rudolf Arnheim e Donis A. Dondis, ou naquelas direcionadas ao design, nos casos
de Hellen Lupton e Allen Hurlburt. Também ressalta-se que existe uma diferenciação
entre os elementos de uma composição gráfica e a classificação feita por meio de
uma sintaxe visual, e um deles é citado pela maioria dos autores – o ―equilíbrio‖. É
importante considerar que, antes de ser transmitido um conjunto de regras de
planejamento visual gráfico, o aluno deve perceber a existência de uma sintaxe
visual, e a noção de equilíbrio é uma das mais importantes dentro da percepção do
nosso campo visual.
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Quadro 1 – Elementos das categorias conceituais e seus autores
Rudolf Arnheim:
Arte e Percepção
Visual

Hellen Lupton:
Novos
Fundamentos
em Design

Allen Hurlburt:
Layout, o Design
da Página
Impressa

Donis A. Dondis:
Sintaxe da Linguagem Visual

EQUILÍBRIO

Ponto, linha,
plano
Escala

Forma

EQUILÍBRIO/instabilidade

Simetria

Simetria/assimetria

Assimetria

Regularidade/irregularidade

Desenvolvimento
Espaço
Luz
Cor

Ritmo e
EQUILÍBRIO
Textura
Cor
Figura/ fundo
Enquadramento

Simplicidade/complexidade
Unidade/fragmentação
Economia/profusão
Minimização/exagero

Movimento
Dinâmica

Hierarquia
Camadas

EQUILÍBRIO
Contraste
Dimensão
Ângulos/
diagonais
Módulos
Diagramas e
sistemas

Expressão

Transparência
Modularidade
Grid
Padronagem
Diagrama
Tempo e
movimento
Regras e
acasos

Configuração

ELEMENTOS

Forma

Previsibilidade/espontaneidade
Atividade/estase
Sutileza/ousadia
Neutralidade/ênfase
Transparência/opacidade
Estabilidade/variação
Exatidão/distorção
Planura/profundidade
Singularidade/justaposição
Sequencialidade/acaso
Agudeza/difusão
Repetição/episodicidade

Fonte: O autor (2017)

Quando o pesquisador Rudolf Arnheim define o equilíbrio em percepção
visual, isto será traduzido em design como o posicionamento dos elementos gráficos
em um determinado suporte e o designer projetará uma relação entre eles que
configure uma relação de equilíbrio para o observador, levando-se em conta não só
o tamanho ou a cor da imagem como também seu significado. Isso dará o
verdadeiro ―peso‖ à composição gráfica como um todo, pois, segundo Arnheim
(2015, p. 6), ―numa composição equilibrada, todos os fatores como configuração,
direção e localização determinam-se mutuamente, de tal modo que nenhuma
alteração parece possível, e o todo assume o caráter de ‗necessidade‘ de todas as
partes. Uma composição desequilibrada parece acidental, transitória, e, portanto,
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inválida. Seus elementos apresentam uma tendência para mudar de lugar ou forma
a fim de conseguir um estado que melhor se relacione com a estrutura total‖.
O equilíbrio procurado pelo designer gráfico na criação dos projetos pode ser
constatado na maneira como são combinados os elementos visuais (tipografia,
forma e cor, por exemplo) para se chegar a uma determinada harmonia ou padrão
―natural‖ da composição gráfica. Ele deve ser ergonômico ou confortável visualmente
quando se visa à funcionalidade e ao belo ou atraente, ou seja, quando são focadas
questões estéticas. Por fim, as relações de equilíbrio podem ser percebidas em
regras como alinhamento, contraste, enquadramento, simetria e assimetria e seu
conceito servirá de base para a elaboração da etapa inicial do jogo K-Viz.

3.3 Características de um bom design gráfico

É importante ressaltar que há uma série de requisitos a cumprir para que se
possa fornecer a melhor solução projetual em design. Em outras palavras, se o
projeto tender para soluções que se direcionem apenas ao nível estético, ele
possivelmente deixará de atender ao requisito funcional. O ideal, e este é um dos
diferenciais do designer, seria equilibrar os dois. Neste projeto há uma valorização
das características funcionais, pois são justamente elas que proporcionam a criação
de regras ou princípios mais objetivos e que têm peso maior no processo de
comunicação da mensagem que a peça gráfica quer transmitir ao usuário final.
O designer gráfico, a partir da aplicação das regras e princípios de design,
cria um ―mapa de visualização‖ do observador e espera que estes padrões sirvam
como base para que eles se repitam, ou seja, o olhar do usuário é guiado para a que
a informação de maior interesse seja visualizada e assimilada. Isso se dá graças à
criação de uma hierarquia visual de importância dos elementos gráficos, processo
semelhante ao que foi sugerido por Norman (2000) para a criação dos mapas
conceituais:
Essa breve lição sobre modelo conceitual ressalta que o bom design é
também um ato de comunicação entre o designer e o usuário, exceto que
toda comunicação precisa se efetuar por meio da aparência do próprio
aparelho, que deve explicar a si mesmo. Até a localização e a operação dos
controles exigem um modelo conceitual – um relacionamento óbvio e natural
entre sua localização e a operação que eles controlam, de modo que você
sempre saiba que controle faz o quê (no presente livro, denomino isso de
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―mapeamento natural‖). Quando designers projetistas falham e deixam de
fornecer um modelo conceitual, somos obrigados a criar o nosso próprio
modelo, e os que criamos provavelmente estão errados. Os modelos
conceituais são de importância crítica para o bom design. (NORMAM, p.
109, 2002)

Estes mapas conceituais facilitam o uso destes aparelhos e a produção de um
visual mais funcional. Estas características também estão relacionadas à evolução
do sistema capitalista, como sugere Gruszynski (1999), ao elaborar a lista de
recomendações reproduzida abaixo para as ―características de um layout
profissional (bem feito) segundo as noções funcionalistas:


economia no uso de diferentes fontes tipográficas;



utilização de um sistema de grid ou similar que assegure a ordenação

racional do projeto de modo a garantir sua unidade;


articulação de um repertório determinado de elementos gráficos que,

repetindo-se, assegurem a identidade do projeto;


legibilidade,

clareza,

hierarquia

(ordenação)

e

facilidade

de

decodificação pela repetição sistemática dos signos utilizados, permitindo o
rápido entendimento por parte do leitor/receptor;


prioridade à comunicação, colocando os aspectos estéticos sob sua

―subordinação‖ (sem ignorar, entretanto, o necessário apelo ao novo como
fator de persuasão).‖

Tudo isso faz da composição um bom design como também uma detalhada
especificação daquilo que o cliente deseja (briefing). Uma das principais
preocupações do designer é criar uma composição gráfica segundo os valores,
objetivos e metas do cliente, usando sua inteligência visual para produzir uma
tradução daquilo que o cliente quer expressar no suporte impresso ou digital e para
tornar a peça gráfica repleta de significados.

3.4 Características de uma boa diagramação

Por conceito, a representação de um diagrama é estruturada e simplificada e
tenta abarcar determinado conhecimento ou ideia para ser transmitida de forma
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imediata pela sua correspondente configuração visual. Esta tarefa será traduzida no
design como diagramação, que também pode ser chamada de layout, e definido
como uma composição gráfica dos elementos visuais em um determinado suporte
analógico ou digital de forma racional e organizada (ou até mesmo intencionalmente
aleatória), com o objetivo de transmitir e tornar clara a ideia principal por meio de
uma composição visual atrativa. Desta forma, a importância ou destaque dos
elementos numa página ou outro suporte é alterada pela sua posição, cor, forma,
repetição, contraste, alinhamento, o que lhe faz crescer ou diminuir de importância
segundo uma hierarquia visual. Os princípios de uma composição utilizados em
artes ou fotografia também podem ser aplicados na diagramação, como, por
exemplo, a regra dos terços ou a diagonal de leitura.
O processo de desenvolvimento de produto em design gráfico pode ser
dividido em quatro etapas: briefing, planejamento visual ou projeto gráfico,
diagramação ou layout e publicação. A definição destas etapas fica mais nítida
conforme a complexidade do design ou do público que se almeja atingir. Este projeto
se concentrará em diagramação ou layout, embora a diagramação não seja um fim
em si mesma, mas uma forma de alcançar um objetivo maior, que é de tocar o
cliente por meio do visual, do simbólico, para causar-lhe determinado sentimento,
emoção ou resposta específica ao produto que foi visualizado e motivá-lo a
determinada ação. Isso só é possível se a mensagem visualizada no projeto gráfico
estiver clara pelo processo de comunicação que, segundo Blikstein (1995, p. 29),
―deve ser agradável e ter uma função ‗lubrificante‘ e persuasiva, a fim de que as
pessoas a quem solicitamos a colaboração sejam estimuladas a produzir a resposta
a qual necessitamos‖, como, por exemplo, serem estimuladas à compra de
determinado produto ou serviço.
Para se chegar a este objetivo, é necessário que o designer não só possua o
conhecimento das regras e princípios de design, mas conheça a cultura em que está
inserido e como os elementos sígnicos atuam sobre determinado esse contexto
social, seja por meio da cor, imagens ou tipografia, dentre outros que farão parte da
composição. Por conseguinte, a produção de um jogo envolvendo elementos de
diagramação deve enfocar antecipadamente a conscientização do aluno sobre como
estes signos visuais atuam, para que ele crie uma resposta persuasiva em relação
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ao

produto

que

está

sendo

direcionado

ao

cliente,

o

que

o

levará,

consequentemente, à valorização da publicação final.
Antes de colocar aqui uma série de regras de design, é necessário fazer uma
pequena distinção entre a atividade de planejamento visual e a de diagramação,
pois às vezes os conceitos se confundem, principalmente quando se tem um projeto
de pequeno porte, em que não há uma distinção muito aparente entre os serviços no
processo de desenvolvimento do projeto gráfico Partir-se-á da própria definição de
planejamento: um ato organizador ou método de preparação de uma determinada
tarefa com o objetivo de prever ações futuras, servir como base para um
posicionamento do designer em relação ao trabalho que será executado e aumentar
sua racionalidade e eficácia. Um planejamento visual para a criação de uma
determinada peça gráfica deve ser feito como primeira etapa do projeto gráfico e
significa: interpretar adequadamente as informações de briefing do cliente, definir um
esboço ou croqui inicial do que será feito, recolher todos os elementos que farão
parte da composição gráfica (imagens, textos) e, por fim, iniciar a diagramação da
peça gráfica chamada de layout. A complexidade do planejamento visual será
proporcional ao tipo de peça gráfica a ser trabalhada, ou seja, uma revista com 50
páginas possui mais elementos gráficos para serem diagramados do que um simples
panfleto.
Para o processo de diagramação se utilizam os grids24, ou grades de linhas,
como base para inserção de imagens e textos, e posteriormente, as regras e
princípios de design para o desenvolvimento de uma diagramação significativa.
Pode ser que durante o processo de criação alguns grids sejam reposicionados, pois
a relação entre eles e o conteúdo, a depender do tipo de peça gráfica, é bastante
dinâmica (textos, imagens ou vídeo).
Numa divisão racional do processo de diagramação, as etapas seriam as
seguintes:
1. Definição do suporte e formato;
2. Inserção de margens e grids;
24

“Grid tipográfica” é um princípio organizador de formas, muito utilizado no planejamento gráfico de
impressos complexos. Na diagramação de jornais, por exemplo, a grid está estruturalmente ligada ao
“diagrama”, que por sua vez sustenta e fornece parâmetros espaciais para a distribuição dos textos, imagens e
espaços vazios, permitindo a organização da página. De acordo com Timothy Samara, na obra Grid: construção
e desconstrução (Cosac Naify: 2007), “um grid consiste num conjunto específico de relações de alinhamento que
funcionam como guias para a distribuição de elementos [gráfico-visuais] num formato” (Samara: 2007).
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3. Inserção de conteúdo (imagens e texto);
4. Pré-visualização.
Vale destacar que a definição do suporte (analógico ou digital) e formato do
papel, como, por exemplo, do padrão ABNT A4, A3, A2 ou personalizado,
dependerá das especificações de projeto fornecidas pelo cliente. Na etapa 2 (dois),
as margens e grids podem seguir um padrão pré-definido ou ser uma construção de
design livre e inovador. A etapa 3 (três) requer maior tempo, pois o conhecimento
técnico dos princípios e regras de design e a criatividade do designer serão o grande
diferencial para uma diagramação significativa. A última etapa, pré-visualização,
pode ser feita em um suporte analógico (prova impressa) ou digital (visualização no
monitor de um computador, por exemplo) para representação final do design.
Um exemplo de aplicação da diagramação e das regras de design pode ser
visto na Figura 325, onde são evidenciados quatro Princípios de Design sugeridos
por Willians (1995). A transformação do design do panfleto inicial de A para B não
leva apenas em consideração estas quatro regras como também a necessidade do
conhecimento da teoria das cores, tipografia, construção de identidade visual,
fotografia, semiótica e as leis da Gestalt. Também é importante salientar que há uma
grande variedade de possibilidades para a diagramação da peça gráfica abaixo,
sendo que o diferencial da primeira composição A em relação à segunda B está na
qualidade estética de composição mais equilibrada, embora o impacto que será
causado no usuário final é relativo à sua cultura visual.

25

Panfleto A. Disponível em: <http://jesuselindoecheiroso.blogspot.com.br/> Acesso em 17 de maio de 2017.
Panfleto B. O Autor (2017).
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Figura 3 – Panfletos A e B

Fonte: O autor (2017)
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3.5 Análise dos jogos que apoiam a aprendizagem de Design Gráfico

Durante a revisão de literatura em busca de pesquisa e jogos similares,
observou-se que grande parte dos games está focada no aprendizado de uma
técnica ou informação específica em design. Em se tratando de jogos, o
conhecimento de design está fragmentado em várias áreas, sem uma interligação
que permita a construção de uma estrutura de conhecimento mais ampla, como no
caso do planejamento visual. Alguns jogos são voltados realmente para o
aprendizado de uma técnica, ao mesmo tempo em que são inseridos elementos de
gamificação, característica importante dos chamados ―jogos sérios‖ (serious games).
Dentre os jogos encontrados, esta seção destacará o jogo da empresa Method of
Action, cuja análise apresentaremos. Dos artigos e projetos pesquisados nas bases
científicas, apenas um tinha relação com o desenvolvimento de jogos para ensino e
aprendizado de design: o jogo Design Quiz, para o ensino de História da Arte e de
Design.
Se fôssemos colocar apenas o desenvolvimento de um jogo em design,
haveria um leque muito amplo de opções relacionadas à aplicação de teorias e
técnicas desta área, como, por exemplo, design de moda, produto, joias, interiores,
web, etc. – jogos destinados ao ensino de técnicas específicas dessas áreas. Para
esta pesquisa, foi definida a área de Design Gráfico e serão desenvolvidas a análise
e a verificação de como o jogo pode conscientizar o aluno sobre uma determinada
técnica desta área.
Partiu-se do pressuposto de que o processo de aprendizagem do aluno na
área relatada possui certo grau de abstração e seria facilitado com a utilização de
jogos digitais para a percepção de alguns de seus conceitos, como, por exemplo,
proximidade e fechamento dentro da teoria da Gestalt.
Começou-se a pesquisa com a busca por jogos similares para análise de
características e aplicabilidade no ensino de Design Gráfico. O primeiro jogo
considerado próximo dos objetivos desta pesquisa foi desenvolvido na empresa
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Method of Action26 pelo designer Mark Mackay. Chama-se Shape Type e tem como
objetivo mostrar a construção de uma tipografia com a utilização de alças vetoriais.
A análise teve apoio na pesquisa de Dias (2015), que sistematiza os
parâmetros de qualidade de software em concordância com a NBR 13965,
redimensionados para a área de jogos digitais. São eles: funcionalidade,
confiabilidade, usabilidade, eficiência, manutenibilidade e portabilidade. Além destes
requisitos, considerados básicos e imprescindíveis para a melhoria dos jogos
digitais, a autora destaca o entendimento da qualidade dos jogos educacionais
digitais:
A qualidade de um jogo educacional, no nosso entendimento, é algo que
está além das características técnicas, descritas anteriormente e sugeridas
pela NBR 13596 (1996). A qualidade está relacionada com as
possibilidades de imersão do sujeito no ambiente do jogo, na diversão e nas
possibilidades de absorção da proposta pedagógica, inserida no seu
ambiente. Ao concebermos um Jogo Educacional Digital, que congregue a
tríade: imersão, diversão e aprendizagem, podemos considerá-lo um
produto com qualidade, mas ressaltando que, para isso acontecer,
pressupõe-se que questões técnicas elementares, como funcionalidade,
usabilidade e jogabilidade, já foram, antecipadamente, resolvidas durante o
ciclo de desenvolvimento do jogo. (Dias, 2015, p. 70)

Desta forma, as características de imersão, diversão e aprendizagem passam
a ser um importante referencial para desenvolvimento de jogos educativos, para que
possam ir além de uma característica meramente funcional, como, por exemplo, os
programas voltados para rotinas administrativas e gestão empresarial.
A análise do jogo Shape Type foi realizada considerando-se apenas a
primeira parte das recomendações trazidas por Dias (2015), por ser considerada
suficiente para esta etapa de revisão de literatura e também pela complexidade de
realização da segunda parte das recomendações, que será aplicada apenas com o
produto desta pesquisa, o K-Viz. O Quadro 2 apresenta a análise do Jogo Shape
Type em relação ao redimensionamento da NBR13596 para a área de jogos.
Quadro 2 – Análise do Jogo Shape Type de acordo com as características que
descrevem a qualidade de software segundo a NBR 13965, redimensionadas para
jogos
Características de
qualidade
26

Análise do Jogo Shape Type

Blog Method of Action: Disponível em <http://method.ac/blog/> Acesso em 12 de janeiro de 2017.
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Funcionalidade

O jogo possui um comparativo na forma de escore para
verificação de o quanto o jogador chegou próximo do desenho da
fonte original. O jogo não possui um relatório final do escore total
de acertos. A disposição dos elementos facilita a operação do
observador. Neste quesito o jogo cumpre com a sua
funcionalidade.

Confiabilidade

O jogo não apresentou falhas durante sua utilização.

Usabilidade

O jogo é fácil de usar e suas regras, facéis de entender.

Eficiência

A resposta do sistema fica atrelada à velocidade de internet.

Manutenibilidade

É possível a continuidade do jogo com a inserção de novas
tipografias ou a expansão de outras funcionalidades, como, por
exemplo, a divisão em famílias tipográficas: light, regular, bold.

Portabilidade

O jogo é compatível com as plataformas PC e MAC.
Fonte: O autor (2017)

Em relação à qualidade do jogo, quando pensado em atendimento à tríade
―imersão, diversão e aprendizagem‖, foi possível ter a seguinte percepção, como
mostra a Quadro 3:
Quadro 3 – Análise do Jogo Shape Type quanto à tríade ―imersão, diversão e
aprendizagem‖, considerada requisito de qualidade
Características de
qualidade
Imersão

Análise do Jogo Shape Type quanto à sua qualidade

Diversão

O desejo da construção de nova configuração tipográfica cria uma
sensação ou desejo de superar o desafio anterior, tornando a
experiência agradável, de acordo com o nível de acertos.

Aprendizagem

Para uma introdução ao processo de construção tipográfica, o
jogo seria uma alternativa muito interessante principalmente para
a conscientização das pessoas que não conhecem tipografia ou
para que elas a valorizem como processo projetivo em design.

Para uma pessoa focada ou com interesse no aprendizado de
tipografia, o jogo prende a atenção devido à qualidade dos
desafios e à necessidade de fazer o mais próximo da fonte
original.

Fonte: O autor (2017)

Podemos dizer que o jogo Shape Type possui um nível introdutório ao design
tipográfico e requer maior aprofundamento do tema. Consideramos que ele seria
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adequado a uma situação de aprendizagem que tomaria como base a teoria
tipográfica para o desenvolvimento de competências voltadas nesta área. Esta
conscientização é bem definida por Williams (1995), conforme o qual, quando nos
conscientizamos da existência de um padrão e podemos classificá-lo, podemos vê-lo
em várias situações e assumimos o controle, pois sabemos seu ―nome‖. O ―nome‖,
ou o padrão existente, parte do nosso constante contato com os caracteres
tipográficos em editores de textos, livros ou outros suportes gráficos, e isto nos dá
uma ideia, mesmo que inconsciente, de uma conformação padrão dos tipos mais
conhecidos. Utilizar-se destas informações subjacentes está em concordância com o
que nos coloca David Ausubel (2000) sobre a aprendizagem significativa,
conhecimento inicial que serviria como ponto de ancoragem no processo de
aprendizagem. Desta forma, o jogo poderia evoluir para algo bem mais amplo e
envolver conceitos mais elaborados a respeito de tipografia, pois deixaria de ser
apenas um processo de ensino de técnicas e passaria a ser um completo ―jogo
tipográfico‖ para ensino e criação de tipos.
Em relação à pesquisa nas bases da CAPES, BDTD27, dentre as de outras
instituições de nível superior, não foram encontrados outros projetos ou artigos em
áreas vinculadas ao ensino/aprendizagem de design por meio de jogos digitais, com
exceção do site do Blucher Design Proceedings, nos Anais do 7º CIDI | Congresso
Internacional de Design da Informação, edição 2015. Nele encontrou-se a pesquisa
intitulada ―Design Quiz: jogo digital baseado em pictogramas para o ensino de
História da Arte e do Design‖, dos autores Santos et al., parte do resumo do qual se
reproduz a seguir:
Este artigo apresenta a proposta de jogo baseado em pictogramas, visando
reconhecimento e reforço de conteúdos abordados na disciplina de História
da Arte e do Design na Universidade Positivo. O referencial teórico consulta
elementos conceituais do Design aplicando-os aos jogos digitais, a partir de
elementos característicos da representação pictórica, Design de interação,
Design instrucional e Design de interface. Ferramentas de prototipação para
simular e testar a proposta também são investigadas. Para desenvolver os
pictogramas que compõem o jogo, selecionam-se 21 artefatos a partir de
obras relacionadas à História do Design. SANTOS et al. (2015)

27

CAPES, BDTD: Disponível em: <http://bdtd.ibict.br/vufind/> Acesso em 19 de março de 2017.
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Em ampla pesquisa na internet pela ferramenta Google, foi possível compor o
Quadro 4, com jogos separados em quatro categorias conceituais: Cor, Tipografia,
Técnicas e Suporte.
Quadro 4 – Jogos encontrados na internet separados pelas categorias Cor,
Tipografia, Técnicas e Suporte
COR

TIPOGRAFIA

TÉCNICAS

SUPORTE

Whatthehex: lista um código

Ragtime: distribuição

The Bézier

Pixact: mostra

hexadecimal para a escolha da cor

de blocos de texto.

Game: uma

duas dimensões

correta.

Página na internet:

iniciação ao

em pixel para que

Página na internet:

https://fathom.info/ragti

processo de

sejam

http://yizzle.com/whatthehex/

me/

vetorização

reproduzidas na

manual.

tela.

Página na

Página na

internet:

internet:

http://bezier.m

http://pixact.ly/

ethod.ac/
Desafio das cores do X-Rite: faz a

Helvética x Arial: jogo

Origame digital:

medição acuidade visual de cores.

de luta entre fontes.

simula as técnicas

Página na internet:

Página na internet:

de dobradura

http://www.xrite.com/hue-test

http://www.mimeartist.c

japonesa.

om/helvetica/

Página na
internet:
http://indexmental.
com/digitalorigami/

Hex invaders: lista um código

Kerntype: compara o

hexadecimal para escolha da cor

ajuste de kern feito

com um canhão.

pelo jogador com uma

Página na internet:

fonte-padrão

http://www.hexinvaders.com/

Página na internet:
http://type.method.ac/

CMYK

Playing

Cards

USPCC

TypeRider: o jogador

deck: jogo de cartas baseado no

descobrirá a história e

sistema de cor CMYK.

os segredos de fontes

Página na internet:

e personagens em

https://www.kickstarter.com/projects/

várias fases em um

hundredmillion/cmyk-playing-cards

jogo tipo quebra-
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cabeça.
Página na internet:
http://typerider.arte.tv/#
/

Color

Run:

o

jogador

deve

identificar a cor mais clara para
maior pontuação.
Página na internet:
http://colorrun.pl/
The color game: o jogador deve
identificar a cor mais clara para
maior pontuação.
Página na internet:
http://game.ioxapp.com/eyetest/game.html
Color, The Game: o jogador deve
escolher as cores que fazem parte
do sistema mostrado de acordo com
um período.
Página na internet:
http://color.method.ac/
RGB Challenge: mostra cores RGB
para escolha a partir dos tons
listados.
Página na internet: http://www.
rgbchallenge.com/
Brandseen: faz a comparação entre
a cor de uma marca existente e a
cor utilizada pelo jogador.
Página na internet:
http://brandseenapp.com
Fonte: O Autor (2017)

A criação destas categorias tem relação com os temas encontrados nesta
revisão de literatura, ou seja, se fossem encontrados novos jogos com temas
relacionados à design, seriam criadas novas categorias. É importante notar uma
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quantidade maior de jogos sobre cor e tipografia, provavelmente por fazerem parte
de conceitos mais elaborados em design ou porque são utilizadas com mais
intensidade. A categoria ―Técnicas‖ está mais relacionada ao desenvolvimento de
uma habilidade por meio de uma ferramenta de computação gráfica, como os
programas CorelDRAW ou Illustrator, por exemplo.
Pode-se concluir que a variedade dos temas em Design poderia gerar uma
quantidade de jogos bem mais focados para o ensino desta disciplina. O que se
percebe é uma repetição dos games que já existem, sendo que as propostas mais
elaboradas tendem ao desenvolvimento de técnicas de representação que utilizam a
Computação Gráfica, como no caso da empresa Method of Action ou dos mais
extensos, que envolvem conceitos de Design, como no caso do TypeRider, um jogo
com várias fases sobre técnicas e história da tipografia. Os conceitos relatados neste
capítulo servirão como importante referência para a montagem do jogo, que fará
parte de uma das fases do processo metodológico da pesquisa, descrito a seguir.

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DO JOGO K-VIZ

Antes mesmo de iniciar-se a descrição do Percurso Metodológico, convém
destacar que

esta pesquisa

é

parte integrante do

Grupo

de Pesquisa

Geotecnologias, Educação e Contemporaneidade – GEOTEC, da Universidade do
Estado da Bahia – UNEB, vinculado aos programas de Pós-Graduação Educação e
Contemporaneidade – PPGEduc e Gestão e Tecnologias aplicadas à Educação –
GESTEC. O GEOTEC foi criado em 2007 pela professora Dra. Tânia Maria
Hetkowski e cadastrado no CNPQ em 2011. Atualmente o grupo possui três grandes
projetos articuladores, como mostra a Figura 4, sendo o K-Lab 28– Laboratório de
Projetos Educacionais e Tecnológicos o projeto em que esta pesquisa está inserida.
Figura 4 – Estrutura do GEOTEC

28

Klab. Disponível em: <geotec.uneb.br>. Acesso em 21 de junho de 2018.
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Fonte: GEOTEC (2016)

O projeto faz uma articulação com o Geotec/K-Lab refletindo sobre questões
relacionadas à comunicação visual e design. O intercâmbio deste referencial teórico
será feito no espaço integrado do laboratório Geotec/K-Lab, ampliando e
incentivando a conscientização das contribuições do design, especificamente na
área de game design.

4.1 A abordagem da pesquisa

Esta pesquisa possui uma abordagem qualitativa, pois leva em consideração
a complexidade que abrange o contexto da área humana, sendo apoiada pela
estratégia metodológica da pesquisa-ação, que se apresenta como forma de
aperfeiçoamento da prática, que envolve o aprimoramento do ensino de
Planejamento Visual.
A pesquisa-ação envolve uma ação coletiva para a solução de um problema a
partir das observações empíricas, ou seja, baseada em descrições de situações
reais. Tanto o pesquisador quanto os participantes devem focar a solução dos
problemas pelos objetivos práticos (para uma boa ação) e objetivos de
conhecimento (para uma boa execução). A metodologia deve ser vista como
norteadora para o desenvolvimento da pesquisa e tomada das decisões. Entende-se
que, para o desenvolvimento deste método, os pesquisadores fazem uso de
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recursos e técnicas de grupo que trabalham com a dimensão coletiva e interativa da
investigação, assim como técnicas de registro, processamento e exposição de
resultados. O papel principal é a avaliação das condições de uso de cada um desses
recursos, já que é sabido que as características de cada método ou cada técnica
podem inferir no tipo de interpretação dos dados que produzem (THIOLLENT, 2009).
O método aplicado ao grupo social investigado pode servir como referencial
para o controle das técnicas utilizadas nos processos de observação, registro e
divulgação dos resultados e deve servir como uma ponte para a aproximação das
questões humanas que naturalmente envolvem o projeto e consequentemente para
facilitar a resolução dos problemas relatados pela equipe. Os grupos humanos têm
sua distinção e organização específica até mesmo por serem um somatório das
individualidades, por isso se faz necessário uma mudança das técnicas, a depender
da configuração do grupo em estudo, pois, ―até com ‗os mesmos‘ objetivos e
circunstâncias, pessoas diferentes podem ter diferentes habilidades, intenções,
cronogramas, níveis de apoio, modos de colaboração e assim por diante. Tudo isso
afetará os processos e os resultados. O ponto importante é que o tipo de
investigação-ação utilizado seja adequado aos objetivos, práticas, participantes,
situação (e seus facilitadores e restrições)‖ (TRIPP, 2015, p. 446).

Os ciclos de aperfeiçoamento do produto vão se retroalimentando com a
informação anterior até que o produto possa ser aplicado e tenha resultados
satisfatórios. O diagrama na Figura 5 mostra os ciclos utilizados na pesquisa-ação,
que representam a maioria dos processos de desenvolvimento de produto ou
serviços. É importante salientar ―que aplicações e desenvolvimentos diferentes do
ciclo básico da investigação-ação exigirão ações diferentes em cada fase e
começarão em diferentes lugares‖ (TRIPP, 2015, p. 3).
Figura 5 – Representação em quatro fases do ciclo básico da investigação-ação.
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Fonte: (TRIPP, 2015)

A pesquisa-ação na aplicação projeto K-Viz tem suas diferentes etapas e
ciclos como visto acima. Numa das etapas da pesquisa, a simples ação de jogar
passa por um processo de construção do conhecimento do aluno em relação ao
próprio jogo e dos conceitos de planejamento visual oferecidos para o jogador (não
de maneira explícita) de forma a desenvolver nele a curiosidade sobre os temas e
levá-los à conscientização da existência de uma matriz ou padrão visual recorrente.
O aluno deve sentir que o processo da implementação da pesquisa não é uma
manipulação do pesquisador, mas sim um ato coletivo de pesquisador e pesquisado,
um ato criativo e que abrange a solução do problema relatado pelo professor sobre a
falta de planejamento visual gráfico ou a poluição visual.

4.2 O lócus da pesquisa
A Universidade do Estado da Bahia – UNEB, estruturada em 29 campi, atua
na capital e no interior do estado contribuindo para a inserção social e profissional
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das pessoas. A UNEB oferece uma série de ações educacionais por meio de um
extenso portfólio de cursos de graduação e pós-graduação. O lócus da pesquisa fica
no Campus I, Departamento de Ciências Exatas e da Terra – DCET – Salvador,
situado à Rua Silveira Martins, no bairro do Cabula. A sala de aula onde foram
realizados os laboratórios está localizada no Colegiado de Design, que possui um
laboratório com cerca de 20 computadores.
A troca do lócus da pesquisa do SENAC para a UNEB foi uma escolha que
teve atrasou o cronograma do projeto, além do tempo que o comitê de ética da
UNEB levou para aprova-lo. Soma-se a isso também o longo intervalos entre as
aulas, que são semanais, além das possibilidades de greve e outros imprevistos que
aumentaram este atraso. O número de participantes ideal para a pesquisa era de 20,
mas a turma extrapolava essa quantidade. Isso alterou o plano de aulas: saiu-se do
jogo numa versão para computador para uma analógica devido aos poucos
computadores existentes. Embora as intercorrências sejam previstas no projeto, a
mudança de aplicação do jogo de representação inicialmente digital para analógica
permitiu a verificação de seus resultados em um número maior de alunos, o que de
certa forma foi uma vantagem para estudar os seus padrões de percepção das
regras de design, como pode ser visto no Laboratório 1.

4.3 Os sujeitos da pesquisa

Os sujeitos da pesquisa são alunos das turmas de Design da disciplina de
Computação Gráfica. A escolha da turma dependerá do período da aplicação da
pesquisa, assim como do cronograma de cursos da universidade. Para o presente
estudo os sujeitos selecionados estão numa faixa etária de 17 a 51 anos e a maior
parte pertence ao município de Salvador-BA.

4.4 Etapas da pesquisa

O desenvolvimento do tema da pesquisa e a colocação do problema a partir
de um marco teórico faz parte de seu ponto inicial, como reflexão sobre sua
viabilidade e para deixar claros seus objetivos. A fase exploratória inclui a análise de
sua aplicação no lócus escolhido, sua aceitação pelas lideranças da UNEB e
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posteriormente a aplicação de uma ação de diagnóstico na turma escolhida e
verificar se o problema pode ser constatado, como sugerido por Thiollent (2009,
n.p.).
A aplicação do jogo pela situação de aprendizagem não está dissociada do
processo de aprendizagem do grupo. Neste caso, os conhecimentos de
planejamento visual seriam tratados no momento da pesquisa, e ao mesmo tempo o
aluno aprenderia com a investigação. Após a aplicação da situação de
aprendizagem, os resultados serão avaliados para rever-se a necessidade de um
novo plano de ação para aperfeiçoamento do processo.

4.4.1 Definição das fases do jogo e do seu conteúdo educacional

É importante ressaltar que o jogo aqui será descrito como um processo ideal
para a construção do conhecimento em planejamento visual, mas a proposta da
pesquisa é trazer apenas uma das questões dentro do grande esquema para
aquisição significativa da competência em diagramação: especificamente os
princípios da Gestalt, como descrito mais à frente. Nesta pesquisa foram definidas
três fases: diagnóstico, aplicação e avaliação.

a) Fase de Diagnóstico

Nesta fase do projeto o professor pedirá que os alunos desenvolvam uma
peça gráfica simples para análise do grau de conhecimento dos alunos em relação
às questões de planejamento visual utilizando um programa de Computação Gráfica
ou um quebra-cabeça manual. O professor terá que fornecer as especificações do
projeto ou o briefing para os alunos, que poderá ser de um panfleto, cartaz ou outro
tipo de peça gráfica de acordo com conhecimento da turma ou dos programas
gráficos mais conhecidos.

b) Fase de Aplicação

O jogo será desenvolvido a partir da aplicação da situação de aprendizagem e
verificação de como a teoria ou as regras de planejamento visual se adaptam ao
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processo de aprendizagem do aluno. Com estas informações será possível a
tradução destes procedimentos à estrutura de um jogo digital correspondente, com 8
fases cada uma com pontuação específica, são elas:
1. Avaliação inicial (diagnóstica);
2. Princípios de comunicação visual;
3. Princípios da Gestalt;
4. Regras de composição visual;
5. Princípios da cor;
6. Princípios de tipografia;
7. Interação e experiência;
8. Avaliação final.
Nas fases listadas acima, a aplicação do jogo está limitada ao intervalo de 2 a
7, pois a avaliação inicial e final serão as fases de diagnóstico ou avaliação de
aprendizagem do aluno em relação aos princípios vivenciados. Após percorrer todas
estas fases, o aluno deverá perceber o processo de forma integrada e, para isso, a
aplicação destas situações de aprendizagem não deve fugir do contexto em que
está inserido. Em outras palavras, as fases deverão estar interligadas por uma
relação de interdependência, em que o projeto integrador (avaliação final)
representa o conjunto de toda a composição gráfica, e não uma fase deslocada do
contexto total do jogo, à semelhança de um quebra-cabeça, onde as fases seriam as
peças e a última fase representa a composição ou peça gráfica acabada.
Devido a que o processo de aprendizagem de planejamento visual envolve
uma série de conceitos, regras, princípios e métodos, ou fases, como listado na
Figura 6, que se tornariam muito extensas para a criação de um jogo completo, (sem
falar o tempo restrito do mestrado), definiu-se a fase 4 para o desenvolvimento do
projeto, criando-se o recorte de pesquisa no formato de jogo analógico. Esta fase
representa as Regras de Composição Visual, que serão enumeradas por meio de
um jogo analógico para auxiliar seu entendimento de forma lúdica, corroborando o
aprendizado e servindo como ancoragem dos conceitos vistos anteriormente nos
princípios da Gestalt. Desta forma, a fase 3 inicia com a transição dos princípios da
Gestalt, que são passados em aula expositiva, para a qualidade de um game com
uma série de minijogos na fase seguinte. Embora não seja o escopo desta pesquisa,
o experimento poderá ser a base para o desenvolvimento das outras fases do jogo,
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e uma possível transformação de um jogo analógico para um jogo digital, bastando
para isso apenas codificá-lor para este formato.
Figura 6 – Visão geral das fases do jogo para ensino de planejamento visual gráfico.

Fonte: Autor

A escolha dos temas acima tem relação com a sequência de aprendizado em
Design Gráfico, desde a teoria da comunicação como forma de conscientização
inicial do processo de comunicação visual até os princípios da Gestalt, que
trabalham o campo de percepção visual recorrente e sua contribuição para o melhor
entendimento das questões estéticas e de composição visual. Os princípios de
composição gráfica (Apêndice 1) reforçam a ligação existente entre a categoria
conceitual criada na Gestalt e sua relação com os padrões projetados nas
composições em Design Gráfico. Os princípios de cor e tipografia são complementos
necessários ao entendimento e valorização de trabalhos compositivos mais
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elaborados. A interação e experiência, fase 7, tem relação com a composição visual
em suportes mais dinâmicos, como websites, por exemplo, e trata de como o usuário
ou um simples observador pode interagir com a peça gráfica desenvolvida.

Plano de trabalho docente:
Laboratório da Fase 4 do Jogo K-Viz: Regras de Composição Visual
Indicadores29:
O aluno analisa e compreende a relação que existe entre uma composição
gráfica e os princípios de Design.
Elementos de competência30:


Conhecimento: princípios de Design.



Habilidade: perceber e analisar a relação entre os elementos visuais num
determinado suporte.



Atitudes/valores: cordialidade na interação com a equipe, criatividade e visão
sistêmica.

Situação de aprendizagem:
Regras de Composição Visual
Descrição: Montar quebra-cabeça analógico em equipe e analisar os
princípios relacionados.

Horas de aula: 3

Proposta de atividade para sala de aula com computadores:
29

Indicadores: “Os indicadores são evidências do desenvolvimento da competência. Caracterizam-se pela
associação aos elementos de competência por serem observáveis nas diversas situações de aprendizagem e,
principalmente, por possibilitarem a docentes e alunos o acompanhamento do progresso da aprendizagem”.
Coleção de Documentos Técnicos do Modelo Pedagógico Senac, Competência (2015).
30
Elementos de competência: “Os conhecimentos, as habilidades, as atitudes e os valores são elementos de
competência que subsidiam a prática docente. Devem ser compreendidos sob uma perspectiva pedagógica que
pressupõe a sua articulação – condição necessária para o desenvolvimento da competência ao longo do processo
de ensino e aprendizagem na Unidade Curricular. Isso significa que devem ser aprendidos pelos alunos na
mesma dinâmica em que aprendem os fazeres profissionais referidos nas competências”. Coleção de
Documentos Técnicos do Modelo Pedagógico Senac, Competência (2015).
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Regras de Composição Visual


Montar um quebra analógico de uma peça gráfica (fornecida pelo professor)
em dupla dentro de determinado tempo (Apêndice 2).



O grupo analisará o que foi desenvolvido e escolherá a melhor proposta
(Apêndice 3).



O professor analisa, junto com a turma, a existência de um padrão visual,
questionando,

após

a

retirada

de

um

elemento,

as

relações

de

interdependência com base na lei geral da Gestalt: ―O todo é diferente da
soma das partes‖.


O professor mostra aos alunos outras imagens onde as partes são
influenciadas pelo todo (ilusões de ótica, pinturas e peças gráficas), sempre
questionando a relação entre os objetos na composição.



O professor pede para os alunos pesquisarem na internet outras imagens
onde este princípio pode ser aplicado.



O professor expõe as Regras de Composição visual (Anexo 1).



Cada uma das Regras de Composição Visual será seguida de um exercício
de leitura visual da forma.

Ambiente de aprendizagem: Laboratório de informática

Recursos didáticos:


Quebra-cabeça analógico



Internet



Projetor

d) Fase de avaliação

A avaliação final do aluno será feita por meio da criação de uma peça gráfica.
Nesta fase o professor analisa os resultados da aplicação desta fase do jogo e se
houve uma mudança em relação à fase inicial de diagnóstico.
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4.5 Refinamento dos princípios de Design e apresentação do produto

O produto gerado a partir da pesquisa tem sua função bem definida como um
jogo voltado para a área de Design, mais especificamente para o Planejamento
Visual, e poderá evoluir para outras fases, a depender de sua implementação em
sala de aula ou uso individual. Sua apresentação final ou suas características
ideográficas e semióticas, dentre outras qualidades que envolvem o produto de
Design Gráfico, possuirá uma identidade baseada na experiência do pesquisador
com os alunos em sala de aula. Uma das contribuições deste projeto de pesquisa é
procurar desenvolver as características de um jogo mais atrativo focado em design
gráfico e que possa contribuir de forma expressiva com a produção gráfica dos
iniciantes em design.

4.7 Considerações éticas

A aplicação destes laboratórios será regulada pelo Conselho de Ética da
UNEB, como também serão asseguradas todas as garantias jurídicas para aplicação
do jogo por meio de documentação assinada pelos alunos e pelos gestores da
instituição. Os laboratórios serão descritos em um plano de aula, seguindo os
padrões exigidos pela instituição, traduzidos nos procedimentos do plano de trabalho
do docente. Os riscos para usuários destes ambientes envolvendo os laboratórios
em sala são baixos, geralmente ergonômicos. A aplicação do jogo, mesmo
envolvendo questões relacionadas à percepção visual, faz parte do senso comum,
servindo apenas como processo de conscientização da existência de regras
especificas em Design Gráfico.
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5 APLICAÇÃO DO LABORATÓRIO DO PROJETO K-VIZ

Os princípios de Design tomaram como base as leis da Gestalt, com foco na
construção das competências do aluno no processo de diagramação em Design
Gráfico. O jogo foi desenvolvido em três fases, assim divididas:
 Contextualização: o professor informa os alunos sobre a atividade que eles
executarão para o aprendizado das regras de Design. Depois ele pede que os
alunos escolham uma peça gráfica que acharam interessante (digital ou
analógica) e questiona-lhes o motivo.
 Diagnóstico: jogo da unificação.
 Aplicação dos princípios mais utilizados em diagramação: contraste,
alinhamento, proximidade, repetição e fechamento.
Na conclusão dos minijogos, pode ser aplicada uma avaliação para
verificação de aprendizado, como, por exemplo, a criação de uma peça gráfica
utilizando os princípios estudados. Ao final do processo, o professor faz uma síntese
dos princípios conceituando a técnica de diagramação.
Para comprovação destes princípios durante a aula, podem ser utilizadas
várias peças gráficas (revistas, jornais, livros, etc.) tanto do Brasil quanto do exterior,
pois com frequência possuem padrão de diagramação gráfica similar.
 Avaliação e melhoras: após a análise dos dados colhidos na aplicação do jogo,
é feita uma avaliação da aplicação do jogo e fazem-se os ajustes necessários
para a melhora do produto.
5.1 Laboratório 1 – Fase de diagnóstico ou jogo da UNIFICAÇÃO

O laboratório foi aplicado no período da manhã do dia 23/3/2018, na turma de
Computação Gráfica do curso de Design na UNEB. Participaram do laboratório 32
alunos (Fig. 7) de um de total de 39. Por ser uma turma iniciante em Computação
Gráfica e pelo prazo escasso para finalização do projeto, optou-se por desenvolver o
laboratório no formato de jogo analógico em vez de digital, visto que este
demandaria uma infraestrutura maior, mais especificamente uma sala com 39
computadores. A vantagem do formato analógico é que ele possibilitou a aplicação
do jogo em um grupo maior de alunos. Este jogo foi elaborado para ser feito
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individualmente, e o desafio da proposta é montar uma diagramação sobre um
suporte de papel cartão de cor branca (ver Apêndice 4).

Figura 7 – Alunos participando do Laboratório 1.

Fonte: Autor

Esta diagramação em formato de quebra-cabeça (Fig. 8) não possui uma
referência padrão ou diagramação final montada para servir como meio de
comparação para o jogador, como acontece em um quebra-cabeça comum. O
objetivo está apenas na verificação dos padrões das diversas montagens para
posterior análise pelo professor e pelos alunos, daí ser configurada como uma fase
de diagnóstico, e não exatamente como um desafio de raciocínio, como é comum no
quebra-cabeça tradicional. Verificou-se até certo ponto o nível de conhecimento dos
alunos em relação às suas habilidades em diagramar uma peça gráfica simples com
base no que as leis da Gestalt descrevem, a possibilidade de aplicar os padrões de
diagramação sugeridos por Robin Williams (1995, p. 14), prevista para o laboratório
seguinte, e se é possível conscientizar os alunos iniciantes em Design sobre a
existência destas regras para ampliação de suas competências no processo de
diagramação em Design Gráfico.
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Figura 8 – Diagramação de referência
Posição do título principal

Orientação do papel
Posição das imagens

Posição do parágrafo principal
Sobreposição das imagens

Espaços em branco
Margens/Mancha gráfica

Posição da marca

Fonte: Autor
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A Figura 9 a seguir mostra o conjunto de imagens desenvolvidas pelos
alunos. Esta atividade está descrita no item 4.4.2 e, em resumo, consiste em montar
uma diagramação num suporte no formato A3 (420x297mm). É necessário
considerar que diferentes suportes originarão diferentes formas de diagramação, ou
seja, uma diagramação feita no computador ou num programa de computação
gráfica não possuiria as limitações de posicionamento dos objetos feitos de papel.
Aqui, contudo, será considerada uma aproximação da diagramação que é feita no
papel em relação ao suporte de vídeo, que não possui tantas irregularidades de
forma ou interferências externas.
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Figura 9 – Padrão de diagramação feito pelos alunos

Fonte: Autor

Uma observação do conjunto permitiu reunir os trabalhos em diferentes
grupos, de peças gráficas de acordo com o posicionamento dos elementos de maior
destaque. Foram criados os seguintes grupos:
. Figuras 10 e 11: posição do parágrafo principal, orientação do papel,
sobreposição das imagens, margens/mancha gráfica;
. Figuras 11 e 12): posição do título principal, posição das imagens, posição
da marca, espaços em branco.:
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Figura 10 – Padrão de diagramação feito pelos alunos (classificação)

Fonte: Autor

65

Figura 11 – Sobreposição das imagens e margens/mancha gráfica feito pelos alunos

(classificação)

Fonte: Autor
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Posição do parágrafo principal: o longo parágrafo principal preenchido com
o padrão ―Lorem Ipsum‖. Há uma tendência de colocação do parágrafo à
esquerda.



Sobreposição das imagens: verificar se as fotos possuem alguma
sobreposição entre elas ou em relação a outros elementos. Há poucos
trabalhos que utilizam a sobreposição das fotos, pois em nenhum momento
foi especificado que as fotos tinham que ser sobrepostas. Neste caso, a
visualização de uma solução de diagramação que possua sobreposição seria
uma solução para quem já possui mais conhecimento em Design?



Orientação do papel (retrato ou paisagem): pode-se constatar que a
maioria dos alunos escolheram o formato retrato ou vertical. A escolha do
formato retrato provavelmente tem uma relação com o formato do título, que
se encaixa ao formato padrão de um dos lados do papel A3 e induz a esta
escolha.



Margens/Mancha gráfica: verificar a existência ou não de margens que
definem uma possível mancha gráfica. Como era esperado de iniciantes em
Design Gráfico, a percepção da existência de um grid ou até mesmo das
margens ainda precisa ser trabalhada para que se crie uma peça gráfica mais
elaborada.
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Figura 12 – Padrão de diagramação feito pelos alunos (classificação)

Fonte: Autor
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Figura 13 – Padrão de diagramação feito pelos alunos (classificação)

Fonte: Autor
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Posição do título principal: o título com a cor chapada em azul e o nome
―exposição‖. Analisando-se a peça gráfica, o título principal é o elemento de
maior ―peso‖ ou intensidade dentro de uma hierarquia visual das formas, ali
disposto como o elemento visual que primeiro atrairá a atenção do
observador. É possível constatar a facilidade para identificar o título da peça
gráfica, dada a intensidade da cor e o nome ―exposição‖ junto com a data,
adquirindo, desta forma, o valor semântico característico do padrão dos
títulos. Vê-se que o mesmo posicionamento se repete na maioria dos
trabalhos: na parte superior do papel. Apenas duas peças gráficas saíram do
padrão.



Posição das imagens: a posição das fotos em relação ao papel. As fotos
têm um peso significativo na composição da diagramação. Verificamos que o
padrão mais recorrente é a colocação das fotos à direita, sendo o segundo
padrão recorrente o das fotos à esquerda, seguido de outras composições em
que as fotos estão mais dispersas, em vez de agrupadas em um ponto da
diagramação. A colocação das fotos à direita segue o padrão conhecido da
diagonal de leitura2. Pode ser que alguns alunos tenham consciência disso
(questioná-los).



Posição da marca: a posição da marca (Agrupamento de Escolas Windows)
em relação ao papel. Há uma tendência de colocar a marca na parte inferior
do papel à esquerda ou direita.



Espaços em branco: a existência de espações em branco na diagramação.
A utilização do espaço em branco de certa forma define o grau de experiência
em Design. O designer pode construir uma diagramação que transmita maior
leveza e uma leitura mais agradável, direcionando o olhar do usuário ao ponto
de informação principal a ser transmitido. Algumas peças gráficas excedem
no espaço em branco. Criam blocos gráficos de grande peso para depois cair
em grandes espaços em branco (é necessário verificar a experiência do
aluno).
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5.2 Laboratório 2 – Aplicação do jogo K-Viz

O laboratório foi aplicado no período da manhã do dia 27/04/2018, na turma
de Computação Gráfica do curso de Design na UNEB. Participaram do laboratório
32 alunos (Fig. 11) de um de total de 39. Por ser uma turma iniciante em
Computação Gráfica e pelo prazo escasso para finalização do projeto, optou-se por
desenvolver o laboratório no formato de jogo analógico em vez de digital, o que
demandaria uma infraestrutura maior, mais especificamente uma sala com 39
computadores. A vantagem deste formato é que ele possibilitou a aplicação do jogo
em um grupo maior de alunos. Este jogo foi elaborado para ser feito em equipe, e o
desafio da proposta é montar uma série de quatro quebra-cabeças ou combinações
envolvendo alinhamento, símbolos, cores e tipografia.

Figura 14 – Alunos participando do Laboratório 2

Fonte: Autor
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6 DESCRIÇÃO DO PRODUTO FINALIZADO

Apesar de o produto ter sido desenvolvido no formato analógico, sua criação
foi

toda

construída

no

computador

em

programa

de

ilustração

digital.

Consequentemente, o jogo pode ser aplicado tanto na versão digital quanto no
formato analógico em papel. As diferenças de uso estão relacionadas à maior
facilidade de manipulação dos elementos. Quando manipulados no computador, os
elementos não deformam, como no caso dos objetos feitos de papel. Caso o
professor utilize a versão digital, basta que ele abra os arquivos em programa de
ilustração, como, por exemplo, o CorelDRAW (Apêndice 2) ou o Illustrator e oriente
os alunos sobre as regras, que são as mesmas para a versão analógica ou digital.
Os conceitos que serão transmitidos em cada jogo, estão resumidos no
Apêndice 1 e se relacionam com algumas leis da Gestalt no Anexo 1. A descrição a
seguir faz referência aos quatro jogos que foram aplicados em sala de aula na UNEB
em formato analógico:

6.1 Jogo da CONTINUIDADE: Princípio de alinhamento ou medição aproximada
utilizando apenas a visão (na linguagem informal, “olhômetro”).

Alinhamento manual na mesa (Fig. 12): verificar a posição de dois objetos
(um fixo e outro móvel) nas extremidades de uma mesa ou piso. Ao finalizar o
alinhamento, o professor faz a medição com uma fita métrica observando a precisão
de alinhamento em relação a uma referência (uma parede por exemplo).
Figura 15 – Jogo da Continuidade
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Fonte: Autor

A equipe que conseguir maior precisão de alinhamento recebe um ponto. Ao
término do jogo, o professor questiona os alunos se é possível correlacionar o jogo a
alguma regra de Design Gráfico e pede para que eles lhe deem um nome. Depois
deste questionamento, o professor faz uma exposição a respeito do princípio de
alinhamento em Design Gráfico e explica, com vários exemplos, que este conceito
pode ser transportado para as formas ou objetos gráficos, transmitindo equilíbrio ou
desequilíbrio.
Material: cubos de madeira ou outro material e trena
Tempo para a solução do problema (cronometrado): 1 min.
Observações para a próxima aplicação: substituir os cubos por placas de
texto para alinhamento com outros elementos
6.2 Jogo da PROXIMIDADE: Princípio da proximidade com associações

As equipes agruparão o maior número de objetos (Fig. 13) que tenham o
mesmo significado em associações com imagens e textos. Os símbolos são
embaralhados, e a equipe que conseguir maior precisão de agrupamento recebe um
ponto. Ao término do jogo o professor, questiona os alunos se é possível
correlacioná-lo a alguma regra de Design Gráfico e pede para que eles lhe deem um
nome. Depois deste questionamento, o professor explica e exemplifica o princípio da
proximidade em Design Gráfico: uma associação dos elementos que tenham alguma
relação visual ou semântica.
Material: 36 cartões de papel cortados no formato quadrado com os símbolos
e textos impressos
Tempo para solução do problema (cronometrado): 5 minutos
Observações para a próxima aplicação: a relação texto e imagem deve ser
mais evidenciada: NAME=TOMAS (colocar imagem)
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Figura 16 – Jogo da proximidade.

Fonte: Autor

6.3 Jogo da SEMELHANÇA: Princípio da repetição por meio de um quebracabeça

As equipes montarão um quebra-cabeça manual (Fig. 14) até acharem um
padrão que se repete. A equipe que conseguir desenvolver um padrão com a maior
parte dos cartões ganha um ponto. Ao término do jogo, o professor questiona os
alunos se é possível correlaciona-lo a alguma regra em Design Gráfico e pede que
eles lhe deem um nome. Depois deste questionamento, o professor faz uma
exposição a respeito do princípio da repetição em Design Gráfico para ajudá-los a
memorizar alguns aspectos da diagramação ou dar ênfase a determinado aspecto
do Design, e ilustra com vários exemplos.
Material: 88 cartões de papel colorido cortados no formato triangular
Tempo para solução do problema (cronometrado): 5 minutos
Observações para a próxima aplicação: simplificar o padrão
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Figura 17 – Jogo da semelhança

Fonte: Autor

6.4 Jogo da PREGNÂNCIA DA FORMA: Princípio do contraste por meio de
combinações

As equipes montarão combinações de contraste com tipografia e cor (Fig. 15).
A equipe que conseguir acertar o maior número de combinações ganha um ponto.
Ao término do jogo, o professor questiona os alunos se é possível correlacioná-lo a
alguma regra em Design Gráfico e pede a eles que lhe deem um nome. Depois
deste questionamento, o professor faz uma exposição a respeito do princípio do
contraste em Design Gráfico como uma forma dar mais ênfase a um determinado
aspecto do Design e apresenta vários exemplos.
Material: Para o primeiro jogo: 8 cartões de papel com a tipografia impressa.
Para o segundo jogo: 12 cartões de papel coloridos
Tempo para solução do problema (cronometrado): 5 minutos
Observações para a próxima aplicação: utilizar suporte com base na
mesma cor da placa para o jogo da tipografia
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Figura 18 – Jogo da pregnância da forma, Tipografia e Cor.

Fonte: Autor

Ao final do processo, as duplas se reúnem para analisar os que conseguiram
o maior número de acertos na classificação das categorias acima listadas. Para esta
pesquisa, os ganhadores receberam livros de Computação Gráfica da editora Senac.
Nos quatro jogos foi possível verificar um bom desempenho da turma no que
diz respeito a alinhamento, proximidade e repetição. Quando se entra em questões
mais técnicas, como o conhecimento de cores e tipografia, no caso jogo dos
contrastes, é necessário maior grau de domínio técnico para uma pontuação mais
significativa. A pontuação no jogo dos contrastes foi mais relevante no minijogo das
cores, pois intuitivamente os alunos conseguiam perceber a diferença entre os
contraentes das cores quentes e frias, bem diferente do jogo de tipografia, onde o
peso das palavras de mesma cor e formas variadas tornou a atividade mais
complicada.
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6.5 Jogo do FECHAMENTO: Princípio do fechamento por meio da montagem
de ilustração e logotipo

As equipes farão a montagem de um quebra-cabeça de uma ilustração e
logotipo. A equipe que conseguir desenvolver o padrão ganha um ponto. Ao término
do jogo, o professor questiona os alunos se é possível correlacioná-lo a alguma
regra em Design gráfico e pede para que eles lhe deem um nome. Depois deste
questionamento, o professor faz uma exposição a respeito do princípio do
fechamento em Design Gráfico como uma forma de ajuda-los a memorizar alguns
aspectos da diagramação ou dar ênfase a determinado aspecto do Design, e
apresenta vários exemplos.
Material: partes de uma ilustração e logotipo cortado em papel rígido
Tempo para solução do problema (cronometrado): 10 minutos

Figura 19 – Jogo do Fechamento
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Fonte: Autor

6.6 Avaliação dos minijogos, ajustes e resultados

Resumo da aplicação das fases do projeto:
 Contextualização: o professor informa os alunos sobre a atividade que eles
executarão para o aprendizado das regras de Design.
 Diagnóstico: Jogo da Unificação.
 Aplicação dos princípios mais utilizados em diagramação: continuidade,
proximidade, pregnância e fechamento.
 Avaliação e melhoras: após a análise dos dados colhidos na aplicação do jogo,
é feita uma avaliação e fazem-se os ajustes necessários para a melhora do
produto, conforme o Quadro 5 abaixo:

Quadro 5 – Avaliação dos minijogos, ajustes e resultados
Jogo da

Jogo da

Jogo da

Jogo da

Jogo do

UNIFICAÇÃO

CONTINUIDADE

PROXIMIDADE

PREGNÂNCIA FECHAMENTO
DA FORMA

Observações para a

Observações para a

Observações para

Observações

Observações para

próxima aplicação:

próxima aplicação:

a próxima

para a próxima

a próxima

alterar o título da peça

substituir os cubos

aplicação: a

aplicação:

aplicação:

gráfica para não

por placas de texto

relação texto e

utilizar suporte

alterar para outras

identificar o formato

para alinhamento

imagem deve ser

com base na

formas ou

A3.

com outros

mais evidenciada:

mesma cor da

configuração mais

elementos.

NAME=TOMAS

placa para o jogo

definida.

(colocar imagem).

da tipografia.

Fonte: Autor
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Toda informação visual manipulada durante a execução dos jogos serve
como um gancho ou âncora para a apresentação dos princípios que serão
exercitados via uma avaliação final do aluno que verificará sua assimilação dos
conceitos de planejamento visual gráfico, completando o ciclo final que o jogo se
propõe a trabalhar.

7 CONCLUSÃO

O projeto inicial foi pensado apenas na transposição das leis da Gestalt em
um jogo que as envolvesse, mas ao longo da pesquisa foi possível verificar que a
interface entre o Design Gráfico e a Psicologia não poderia ser feita de forma
aleatória, sem um embasamento científico, pois as leis da Gestalt são conceitos
direcionados especificamente para a psicologia da percepção humana e envolvem
principalmente o sentido da visão. Daí a necessidade de ser verificada a relação
entre estas duas áreas em processo de ―rebatimento‖, termo que encontrei no livro
Gestalt do Objeto (2008), do professor Gomes Filho.
Os processos de rebatimento de uma área de conhecimento para outra são
bastante comuns, contanto que possuam uma ou mais variáveis semelhantes e que
esta perspectiva seja utilizada para o desenvolvimento de novos modelos. Como
exemplo, tem-se a mecânica estatística moderna, baseada no movimento de
interação das moléculas, utilizada por Barabasi31 e seus colaboradores. Gomes Filho
desenvolve de forma detalhada o rebatimento entre as leis da Gestalt e um ―Sistema
de Leitura Visual da Forma do Objeto‖, uma maneira de corroborar a fundamentação
científica deste sistema. Embora as regras de diagramação não tenham uma origem
direta na Gestalt32, os rebatimentos utilizados nos minijogos têm sua base teórica no
trabalho deste autor, associados aos princípios de Design sugeridos por Robin
Williams (1995), que me inspiraram a adicionar mais duas regras de diagramação:
unificação e fechamento.

31

No livro Linked (2009), há o relato do estudo de uma das colaboradoras de Barabasi, Ginestra Bianconi, que
demonstrará a relação entre o experimento do Condensado de Bose-Eisntein e a rede sem escala.
32
Ver Cap. 3.1 História do Design Gráfico em composição.
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A escolha do formato quebra-cabeça para os jogos tem relação com a relativa
simplicidade dos princípios de Design, uma vez que a percepção da forma em
unidades perceptivas é a base constituinte da Gestalt. O desenvolvimento da
pesquisa foi um importante fator de informação para a inovação do produto; em
outras palavras, uma maneira de sair do lugar-comum de um jogo fragmentado e
vazio de experiência, mas projetado e amadurecido por meio desta pesquisa.
Acredito que ela poderá gerar novas ideias que ofereçam formatos completamente
díspares ou inovadores, como, por exemplo, a de um jogo único e integrado em um
formato tridimensional para identificação dos princípios de Design em uma
diagramação no formato analógico ou digital.
A necessidade de mudança do lócus do SENAC para a UNEB foi uma
escolha que teve suas vantagens e desvantagens. Uma dificuldade encontrada na
UNEB foi a grande quantidade de alunos na turma. Isso resultou na mudança do
plano de aula, que previa um jogo digital, para um jogo de interface analógica em
virtude dos poucos computadores existentes. Adiciona-se a isso a incorformidade
dos alunos em relação ao curso de Design com poucos professores para atender à
demanda.
Mesmo numa situação de crise, a maioria manteve o interesse no
experimento, embora os computadores em sala e os grupos de alunos que não
participavam da pesquisa tirassem um pouco o foco da aula. Embora as
intercorrências sejam previstas durante o projeto, a conversão dos minijogos da
interface

digital para analógica proporcionou a constatação dos padrões de

percepção do aluno em correspondência às regras de Design, como pode ser
verificado no Laboratório 1.
O jogo K-Viz como recurso didático-pedagógico tem a função de facilitar a
compreensão do aluno em relação a conceitos mais abstratos de Design,
especificamente na fase três, em que o jogo iniciará o seu núcleo de
desenvolvimento. A compreensão das categorias conceituais da Gestalt pode servir
como uma referência às regras de Design em planejamento visual, que serão
praticadas/estudadas em outra fase do jogo, fazendo com que o aluno tenha uma
maior consciência do processo de composição da imagem e levando-o a refletir
sobre sua construção e consequentemente amenizando o processo de poluição
visual numa peça gráfica.
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O maior desafio de ensinar regras de Design com jogos está em traduzir a
relação que existe entre o jogo manual ou digital e a regra. Acredito que o jogo
poderia funcionar como um mnemônico33 para o nome da regra, pois ele traz um
nível de engajamento maior e utiliza vários sentidos na resolução dos problemas.
Tomando como exemplo o jogo do alinhamento, o ato de alinhar está associado ao
nome alinhamento, que lembra a regra de alinhamento. Para uma maior eficiência
na memorização, uma alteração que poderia ser feita seria a substituição dos cubos
por placas de texto impressas para que ele pudesse fazer a conexão de alinhamento
com outros objetos em um suporte de tamanho A4 (página em branco).
Tendo como base a pesquisa qualitativa e exploratória sugerida por Thiollent
(2009), as definições alcançadas do primeiro contato no Laboratório 1 ao Laboratório
2 poderiam ser classificadas como um primeiro ciclo de aplicação da pesquisa, e
isso pode ser constatado com as melhoras que se verificou que poderiam se feitas
em cada etapa do jogo. Num próximo ciclo de aplicação, acredito que o jogo já
estaria bem mais próximo de expressar a regra e pronto para a sua definição ou
transposição em um jogo digital para ser aplicado e aperfeiçoado em outras turmas,
ou até mesmo aplicado de forma remota, utilizando a internet, desta forma facilitando
e tornando mais abrangente o seu potencial de avaliação e aperfeiçoamento.
A avaliação descrita aqui faz parte da análise do pesquisador, mas o
questionamento fundamental que se pode colocar está relacionado à evolução do
aluno em relação à apreensão das regras de diagramação. Para se chegar a este
resultado, seria necessário o incremento do tempo de pesquisa, pois o jogo apenas
não conseguiria fazer uma relação completa com o que se faz na prática em uma
diagramação profissional. O que poderia ajudar neste processo seria a ampliação do
jogo para a produção de diversas peças gráficas logo após a exposição do professor
sobre a regra, o que seria bastante facilitado pelo uso do computador. Uma
aplicação metódica deste processo, como foi relatado, levaria muito mais tempo,
mas ao final a relação do jogo e sua regra ficaria muito mais clara, conforme se
verificou comparando o diagnóstico inicial do Laboratório 1 com a criação de uma

33

Mnemônico: Está comprovado que a memória humana armazena informações com mais facilidade quando
estas são associadas a sequências organizadas e simples que vão ajudar a gravar eficazmente os dados. Os
mnemônicos podem ser criados livremente, desde que façam sentido para quem memoriza. Caso seja uma
sequência complicada, o resultado não será eficaz.
Disponível em: < https://www.significados.com.br/menmonico/> Acessado em 10 de maio de 2018.
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peça gráfica pelo próprio aluno como projeto final

e a verificação do

desenvolvimento de uma nova competência.
O avanço proporcionado por este trabalho, que discutiu a relação existente
entre a o ato de jogar e a construção do conhecimento em Design, está na sua
execução, no uso de uma metodologia que proporciona um questionamento sobre a
educação visual focada na percepção visual do próprio aluno, um conhecimento que
pode ser aplicado tanto em cursos de longa ou de curta duração. As outras
pesquisas em Design diferenciam-se desta, pois aqui é retratado um método bem
específico, que vai além da mera exposição teórica de leis ou regras de Design
gráfico. A pesquisa entra com sua participação na ciência, mostrando a práxis do
designer e evoluindo para uma técnica de ensino a partir dos dados que ela fornece.
De forma geral, como minha primeira experiência na utilização de jogos em
sala de aula, foi bem visível o entusiasmo e engajamento da maioria dos alunos, não
só pela pressão do tempo ou competição, mas também pelo interesse na resolução
dos problemas, pois para a maioria eram temas que ainda estavam em estudo
inicial. A sequência de atividades de ensino e aprendizagem ―gamificadas‖ podem
seguir os aspectos de enredo, regras, feedback e os níveis de dificuldade (SENAC,
2018, v.7). O enredo e as regras do jogo neste experimento foram definidos no início
com a apresentação das regras de planejamento visual e das regras do jogo. O
feedback foi feito na forma de pontuação, e os níveis de dificuldade vão do jogo mais
simples ao mais complexo. Para uma configuração futura do jogo, ele poderia ser
expandido em níveis de dificuldade de cada uma das regras da mais simples a mais
complexas.
É possível que o aluno seja o protagonista na criação das regras? Segundo
sugerido em orientação a esta pesquisa pelo prof. José A. C. Leão 34, seria uma
estratégia que poderia também ser utilizada para o desenvolvimento do produto.
Neste caso, seria necessária uma ampliação do tempo devido à alteração do plano
de aula e à proximidade com o método da sala de aula invertida, em que o ponto de
partida para o debate seriam os jogos e a partir deles seriam desenvolvidas, com o
esforço criativo dos alunos, as regras de Design, que ao final seriam comparadas
com as regras de referência.

34

Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/1549215076163110
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O gradativo aprofundamento da pesquisa me permitiu perceber que a
proposta inicial de trabalhar apenas com a teoria da Gestalt não seria suficiente para
um resultado significativo, e chegar a esta conclusão foi muito relevante para a
formalização de uma sequência lógica de aprendizado em planejamento visual
gráfico, que será muito bem aplicado nas minhas aulas de Computação Gráfica e
principalmente com a ajuda de um importante recurso didático que é o jogo K-Viz.
Assim, considero que a importância do K-Viz vai além da concepção de peças
gráficas mais alinhadas aos princípios de Design fortalecidos pelas leis da Gestalt:
ele poder melhorar a comunicação visual e ampliar seu entendimento, reforçandose, assim, a funcionalidade de cada peça criada e exposta. O K-Viz certamente não
resolverá os inúmeros problemas inerentes à concepção de peças gráficas. Seria
muito pretencioso pensar assim. Ele tampouco pretende engessar sua criação; o
jogo se apresenta como uma proposta de melhoria do cenário atual, carente de
entendimento teórico sobre as práticas de diagramação e produção gráfica.
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APÊNDICE 2 – FERRAMENTA DE DIAGNÓSTICO QUEBRA-CABEÇA DIGITAL.
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APÊNDICE 4 – O PRODUTO FINAL
O produto pode ser visualizado no site ISSUU pelo link:
https://issuu.com/rubemsan/docs/principios_de_Design
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ANEXO 1 – LEIS DA GESTALT

Teoria de Gestalt. Disponível em
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