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RESUMO

Neste relatório descreve-se o desenvolvimento de um livro ilustrado que conta 
histórias de auto-aceitação corporal de diversas mulheres. A partir do conteú-
do, cedidos pelas próprias donas das histórias, criou-se o material principal 
no formato de livro e conteúdo auxiliar que consiste em suporte através de 
mídias sociais.

O relatório aborda questões referentes ao conceito do projeto, coleta de con-
teúdo, tratamento dado a este conteúdo, referenciais teóricos e construçao de 
uma base sólida para justificar o projeto as referências visuais e conceitos de 
design que levaram à elaboração do produto final. 

Também serão descritas as experiências com o público e a receptividade do 
projeto pelas pessoas na internet.
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1- INTRODUÇÃO

O projeto tem como objetivo a produçao de um livro ilustrado que sirva 
como material de suporte para mulheres que possuem problemas de aceitação 
do próprio corpo. A partir da coleta de diversos textos e da colaboração de 
diversas mulheres que estiveram em situações de insatisfação com o próprio 
corpo e de superação de dificuldades provocadas por influências externas 
(mídia e sociedade), foram desenvolvidas ilustrações, texturas e letterings que 
retratassem as situações descritas. 

 O trabalho tem como objetivo principal utilizar o design para a criação de 
material de suporte e incentivo à aceitação corporal. Definiu-se, a partir de 
estudos, que mulheres deveriam ser o principal público-alvo deste projeto. 
Desta forma, foi definido que o livro seria um bom suporte para contar as 
histórias de pessoas que passaram por situações em que tiveram de lidar com 
obstáculos relacionados à aceitação do próprio corpo.

Explorando diferentes formas de tipografia, letterings e ilustrações, foi desen-
volvido o produto que busca aumentar a auto-estima do público em contato 
com o projeto e melhorar a relação a relação deste com o próprio corpo. O 
livro também aborda questões referentes às influências que a mídia pode ter 
no processo de auto-rejeição recorrente na sociedade e expõe aspectos nociv-
os de grandes influenciadores na construção da relação individual entre ser 
humano e corpo, especialmente no caso de meninas e mulheres.
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2- JUSTIFICATIVA

Nos dias atuais, a mídia e a sociedade impõem padrões relacionados à estética 
do ser humano. Todos os dias, a indústria da beleza fala para as pessoas que 
determinadas características estéticas são essenciais para que elas se sintam 
desejadas, admiradas, invejadas, reconhecidas. E, juntamente com a imposição 
destes padrões, ocorre a distorção de pensamento da população, que passa 
a acreditar que só se existe com a função de causar, nos outros, admiração, 
desejo, inveja, reconhecimento. Os padrões de beleza impostos pela mídia 
fazem com que qualquer pessoa que não se encaixe neles, se sinta inadequada. 
Esta inadequação nunca surge sozinha, é sempre acompanhada de frustrações 
grandes o suficiente para que causem consequências que, por diversas vezes, 
são muito desastrosas.

O projeto Love Your Body, criado pela NOW Foundation, disserta sobre a 
existência de um Template de Beleza (NOW Foundation, 2015), o qual, espe-
cialmente mulheres e garotas, têm de seguir desde muito jovens. 

A mídia – que, por sua vez influencia o pensamento da sociedade – apresenta 
garotas como objetos sexuais desde muito jovens, e incentiva que as mesmas 
pensem que ser sensual, ser desejada e invejada é função primordial de ser 
mulher. A sociedade espera que mulheres se encaixem neste padrão imposto, 
e, a partir do momento em que elas não se encaixam, criam-se estereótipos 
infundados e degradantes, que nada têm a ver com a aparência física (Um ex-
emplo disso é a associação de gordos com preguiça, ou de loiras com burrice).

Para que se encaixem neste template imposto pela mídia, grandes empresas 
de propaganda e publicidade se utilizam de acessórios de camuflagem. O uso 
excessivo de maquiagens e retoques, bem como a utilização de programas de 
edição são exemplos de métodos utilizados para editar, padronizar e consertar 
o corpo humano.
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Cria-se o culto à uma estética irreal, visto que não existe ninguém que se 
enquadre perfeitamente nos padrões que são vistos em capas de revistas. Se-
gundo Jean Baudrillard (1981), em seu livro “Simulacros e Simulações”, a 
realidade deixou de existir. O que nós vivemos é apenas uma representação 
da realidade, difundida pela mídia. É feito um recorte, onde são expostos os 
aspectos mais atraentes do mundo real. Cria-se uma ilusão do que a realidade 
deveria ser. Isto se torna problemático, visto que faz as pessoas terem como 
exemplo de vida algo que não existe, o que faz com que elas embarquem 
numa busca interminável para alcançar a vida perfeita. E não há como desas-
sociar a “vida perfeita” do “corpo perfeito”.

A ideia do corpo ideal, ainda, se transforma com o passar do tempo. Desta 
forma, cria-se ainda a dificuldade de manter-se dentro de padrões que mudam 
de acordo com o passar dos anos.

A mídia se faz presente em todo o lugar. O contato com a influência da mídia 
é direto e enraizado no cotidiano do ser humano, o que torna impossível ig-
norar a influência que ela exerce na concepção de beleza das pessoas.

A grande problemática da padronização dos corpos é a consequência gerada 
pelo não-encaixe do indivíduo em determinado padrão. A partir do momento 
em que o sujeito não sucede na busca pela adequação ao que é socialmente 
imposto, ocorre, além de grande frustração, a marginalização da minoria que 
não se encaixa. A partir disso, o indivíduo tende a se relacionar mal com o 
próprio corpo.

O projeto se faz necessário uma vez que considera-se consequências proveni-
entes da má relação com o corpo. Quando isso acontece, tudo torna-se uma 
bola de neve. A partir do momento em que a insatisfação com o próprio cor-
po ocorre, faz-se de tudo para mudá-lo. Procedimentos prejudiciais à saúde, 
cirurgias, tratamentos químicos. Se tais procedimentos não funcionam, ocorre 
ainda mais frustração, descontentamentos que levam à atitudes ainda mais 
extremas. 

Percebe-se a necessidade de material de apoio às pessoas que sofrem com a 
dificuldade de auto-aceitação, visto que estas pessoas geralmente acham que 
estão sozinhas e vivendo uma situação isolada, que ninguém mais vive.

Acredita-se, neste projeto, que o uso da arte e do como forma de descon-
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strução do pensamento padronizado imposto pela mídia e, consequentemente, 
pela sociedade, é eficiente por representar graficamente a importância de se amar, 
se respeitar e se aceitar. 

O que é descrito por Nízia Villaça em seu texto “Sujeito/ Abjeto” como mon-
struoso, abjeto e transgressor pode ser representado como belo, pode ser enal-
tecido através de uma representação gráfica que o coloque como protagonista, 
como parte de um grupo. Pode-se, através do design, da ilustração e da arte, 
criar-se o processo inverso ao da marginalização, onde grupos minoritários 
possam se sentir inclusos na sociedade a partir do momento em que eles mes-
mos se veem como indivíduos de alguma significância.
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3- CONCEITUAÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 - A MÍDIA ENQUANTO CRIADORA DE UMA REALIDADE INEXISTENTE. 

Entre os aspectos a serem abordados neste relatório, a relação entre a mídia e 
a padronização dos corpos é um dos mais relevantes para a compreensão do 
tema proposto.  Todos os dias, a indústria da beleza fala para as pessoas que 
determinadas características estéticas são essenciais para que elas se sintam 
desejadas, admiradas, invejadas, reconhecidas. E, juntamente com a imposição 
destes padrões, ocorre a distorção de pensamento da população, que passa a 
acreditar que só se existe com a função de causar, nos outros, admiração, dese-
jo, inveja, reconhecimento. 

Os padrões de beleza impostos pela mídia fazem com que qualquer pessoa 
que não se encaixe neles, se sinta inadequada.  Esta inadequação nunca surge 
sozinha, é sempre acompanhada de frustrações grandes e que causam conse-
quências que, por diversas vezes, são muito desastrosas. 

Em seu livro “Simulacros e Simulações”, Jean Baudrillard, a realidade deixou 
de existir. O que nós vivemos é apenas uma representação da realidade, difun-
dida pela mídia. É feito um recorte, onde são expostos os aspectos mais at-
raentes do mundo real. Este recorte passa a ser prejudicial a partir do momen-
to em que a sociedade baseia sua existência em um cenário irreal, que não se 
pode reproduzir concretamente. Baudrillard diz em seu livro, ao discursar 
acerca do papel da media na socialização, que:

Em toda parte a socialização mede-se pela exposição às 
mensagens midiáticas. Está dessocializado, ou é virtual-
mente associal, aquele que está subexposto aos meda. Em 
toda a parte é suposto que a informação produz uma cir-
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culação acelerada do sentido, uma mais-valia de sentido 
homólogo à mais-valia econômica que provém da rotação 
acelerada do capital. A informação é dada como criadora 
de comunicação, e apesar do desperdício se enorme, um 
consenso geral pretende que existe, contudo, no total, um 
excesso de sentido, que se redistribui em todos o inter-
stícios do social - assim como um consenso pretende que 
a produção materia, apesar dos seus dinsfuncionamen-
tos e das suas irracionalidades, resulta ainda assim num 
aumento de riqueza e de finalidade social. Somos todos 
cúmplices deste mito.

Nada do que se vê é real: o estereótipo de vida perfeita vendido em novelas é 
impossível de ser atingido na vida real. Faz-se uma associação entre uma boa 
aparência e o alcance de todo o sucesso que se pode esperar: um bom em-
prego, realizações financeiras, uma vida amorosa perfeita. 

Para que se encaixem neste template imposto pela mídia, grandes empresas 
de propaganda e publicidade se utilizam de acessórios de camuflagem. O uso 
excessivo de maquiagens e retoques, bem como a utilização de programas de 
edição são exemplos de métodos utilizados para editar, padronizar e consertar 
o corpo humano. A criação do espaço digital como forma de difundir anún-
cios publicitários contribui também para a formação de uma realidade exis-
tente apenas no imaginário social. Baudrillard discursa:

“A paixão publicitária deslocou-se para os computadores 
e para a miniaturização da informática da vida cotidi-
ana”

O modelo de vida vendido pela publicidade torna-se ainda  mais distante da 
realidade quando transportado para o mundo virtual. A aparente “aproxi-
mação” criada pela interação do indivíduo com a tela, com o contato direto 
entre usuário e universo cibernético torna ainda maior a ilusão de que o 
aquele mundo é um retrato perfeito da realidade e não apenas um recorte. 

Para maior compreensão da situação atual da vivência de simulacros, Baudril-
lard utiliza-se da linguagem metafórica ao comparar o presente com a sim-
ulação presente na fábula de Borges, onde um cartógrafo desenha um mapa 
extremamente detalhado e que cobre exatamente determinado território. O 
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autor diz que o que nos resta hoje é o oposto: existe o encanto pelos simula-
cros que se distoam do que é real. Fala-se ainda sobre a padronização que o 
simulacro traz para o indivíduo e para a sociedade.

“Hoje a abstração já não é a do mapa, do duplo, do es-
pelho ou do conceito. A simulação já não é a simulação 
de um território, de um ser referencial, de uma substân-
cia. É a deralçao pelos modelos de um real sem origem 
nem realidade: o hiper-real. O território já não precede 
o mapa nem lhe sobrevive. (....) Algo desapareceu: a 
diferença soberana de um para o outro, que constituía 
o encanto da abstração. Pois é na diferença que consiste 
a poesia do mapa e o encanto do território, a magia do 
conceito e o encanto do real.”

 

3.2 -  O CORPO FEMININO COMO ALVO DE PADRONIZAÇÃO   
MIDIÁTICA E SOCIAL.

 A mídia – que, por sua vez influencia o pensamento da sociedade – apresenta 
garotas como objetos sexuais desde muito jovens, e incentiva que as mesmas 
pensem que ser sensual e desejada por homens é a função primordial de ser 
mulher. É incentivado que meninas tenham necessariamente que competir 
entre si e que ser invejada é condição essencial para que se alcance algum tipo 
de felicidade ou plenitude.

 A mulher muitas vezes perde sua condição humana e passa a ser vista como 
um objeto, um produto que deve ser vendido e para que seja atraente ao pú-
blico, deve se encaixar no padrão previamente imposto. Caso contrário, não 
existe interesse. Essa condição coloca mulheres, desde muito cedo, numa 
posição de submissão dentro da sociedade. Isso também contribui para que 
elas achem que precisam se encaixar no estereótipo de corpo perfeito, já que 
são sistematicamente colocadas em posições sociais inferiores aos homens.

A mídia falha no momento em que retrata mulheres como objetos que não 
tem a capacidade de sentir, de pensar, de agir. Desconsidera-se que, dentro 
daquele ser humano exposto para análise de outros, existem diferentes senti-
mentos, histórias e ideologias. Ocorre uma redução do ser às suas característi-
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cas físicas, e, se estas não se encaixarem no modelo pré-determinado, descar-
ta-se o indivíduo por completo.  

A sociedade espera que mulheres se encaixem neste padrão imposto, e, a 
partir do momento em que elas não se encaixam, criam-se estereótipos infun-
dados e degradantes, que nada têm a ver com a aparência física (Um exemplo 
disso é a associação de gordos com preguiça, ou de loiras com burrice). 

O projeto Love Your Body, criado pela NOW Foundation, disserta sobre a 
existência de um Template de Beleza (NOW Foundation, 2015), o qual, espe-
cialmente mulheres e garotas, têm de seguir desde muito jovens.

A ideia do corpo ideal para a mulher, ainda, se transforma com o passar do tem-
po. Desta forma, cria-se ainda a dificuldade de manter-se dentro de padrões que 
mudam de acordo com o passar dos anos.

 A mídia se faz presente em todo o lugar.  O contato com a influência da 
mídia é direto e enraizado no cotidiano do ser humano, o que torna impos-
sível ignorar a influência que ela exerce na concepção de beleza das pessoas.

 A grande problemática da padronização dos corpos é a consequência gerada 
pelo não-encaixe do indivíduo em determinado padrão. A partir do momento 
em que o sujeito não sucede na busca pela adequação ao que é socialmente 
imposto, ocorre, além de grande frustração, a marginalização da minoria que 
não se encaixa. A partir disso, o indivíduo tende a se relacionar mal com o 
próprio corpo. 

 Para que se encaixem neste template, meninas tomam medidas que podem 
chegar a níveis extremos. Dietas que não são contempladas com os nutrientes 
necessários, cirurgias, tratamentos químicos, procedimentos prejudiciais à 
saúde e distúrbios alimentares graves são algumas das consequências da im-
posição deste modelo de corpo no qual a jovem mulher passa a vida tentando 
se encaixar. Se essas medidas não forem necessárias para que se alcance os 
resultados desejados, ocorre grande frustração por parte da mulher, que passa 
a acreditar que nada que ela possa fazer é suficiente para que seu corpo seja 
aceito.
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3.3 - O USO DO DESIGN COMO INCLUSOR DE MINORIAS

Acredita-se no uso da arte como dorma de desconstrução do pensamento 
padronizado imposto pela mídia, e, consequentemente pela sociedade. O uso 
da arte é eficiente por poder representar graficamente a importância da au-
to-aceitação do indivíduo.

O design, a ilustração e a arte, enquanto representante gráfico, são eficientes 
no que diz respeito a transformar algo que é considerado socialmente feio ou 
transgressor em algo belo.  A partir do momento em que o marginalizado é 
retratado como protagonista, este pode se ver incluso em um grupo e a sen-
tir-se parte de algo importante. 
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4- REFERÊNCIAS VISUAIS

Para a elaboração do projeto gráfico e das ilustrações do livro, foram usadas 
diversas referências visuais relacionadas com o tema proposto ou com a estéti-
ca pensada para o livro. 

O projeto da revista “OH HEY!”, desenvolvido pela designer Shanti Sparrow 
é um exemplo do uso de texturas para a criação de diferentes volumes e mov-
imentos dentro do mesmo produto. As cores utilizadas serviram como inspi-
ração para a paleta utilizada no livro, mantendo-se harmônicas entre si. O con-
traste entre texto corrido e o uso das fonte display também foram observados.
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As ilustrações desenvolvidas para o projeto “Remarkable Woman”, da ilustra-
dora Maria Tiurina, apresenta-se como inspiração de representação de perso-
nagens, desenvolvidos a partir de uma história. A ilustradora criou diversos 
personagens femininos marcantes, o que se relaciona com a temática de exal-
tação da beleza da mulher presente no livro. 
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O projeto “Human Beings”, do ilustrador Vitor Gaudio, fasz uso da ilus-
tração combinado com o lettering representando situações diversas serviu 
como inspiração para o livro, em especial por abordar temas sensíveis e 
relações de seres humanos com problemas pessoais e comportamentais. 



18

5- CRIAÇÃO DE CONTEÚDO

5.1 - COLETA E TRATAMENTO DE TEXTOS

Para a elaboração do conteúdo pricipal, foral coletados textos de diversas 
pessoas que vivenciaram experiências diferentes no que diz respeito à au-
to-aceitação. Estes textos foram obtidos através de conversas (que ocorreram 
pessoalmente ou online) e debates. Notou-se que a maioria das mulheres que 
se dispuseram a ajudar, não sabiam como começar a escrever um texto ou não 
sabiam muito bem como expressar o sentimento que, justamente pela falta de 
debate sobre o tema, guardaram dentro de si por tanto. Desta forma, todas as 
colaboradoras receberam (pessoalmente ou via e-mail) um questionário que 
serviria como um guia para que elas fossem encorajadas a escreverem seus 
textos ou contarem suas histórias. 

QUESTIONÁRIO

Quais características físicas que já te fizeram sentir diminuída, 
inferior a outras pessoas ou que fizeram você mudar para se sentir 
parte de um grupo?

Você já sofreu preconceito, recebeu apelidos, foi deixada de fora 
de alguma coisa, deixou de  fazer amigos por causa dessa carac-
terística?

Por que você sentiu a necessidade de mudar? Esse desejo de mu-
dança foi interior ou só aconteceu porque outras pessoas te influ-
enciaram a pensar que havia algo de errado com o seu corpo?
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Após a coleta de textos, foram feitas algumas adaptações nos mesmos para 
que eles seguissem a mesma linguagem. Todos os textos foram reescritos em 
terceira pessoa. Os nomes das personagens foram modificados afim de preser-
var o anonimato das meninas que colaboraram com o projeto. A linguagem 
utilizada foi coloquial, com a finalidade de preservar o aspecto despojado do 
livro para que houvesse melhor comunicação com o público jovem. 

Essas histórias foram expostas de forma que o leitor sempre seja incentivado a 
manter-se bem relacionado com o próprio corpo, independente de influências 
externas, sejam elas provenientes da sociedade ou da mídia.

Após todas as alterações serem feitas no corpo dos textos, os mesmos foram 
reenviados para quem os escreveu para aprovação. Uma vez que as histórias 
eram aprovadas, as autoras preenchiam e assinavam uma autorização para que 
suas histórias fossem utilizadas no livro.

Depois de autorizadas, as histórias estavam prontas para receberem tratamen-
tos de diagramação, para, assim, serem utilizadas no corpo do livro

Quais impactos que essa mudança teve na sua vida?

Como você lida com isso hoje em dia? A sua percepção de corpo 
perfeito mudou?

O que foi essencial para que você percebesse que estava con-
fortável com o seu corpo e que sófaria mudanças no mesmo se 
fosse para que você mesmo se sentisse bem, e não por pressões 
sociais ou influência da mídia?

O que você tem a dizer a pessoas que passam pela mesma situação 
que você passou?
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5.2 - CONTEÚDO AUTORAL

Para complementar o conteúdo, foram desenvolvidos textos e frases de in-
centivo à aceitação corporal. Este conteúdo foi desenvolvido a partir de con-
hecimentos adquiridos através da análise das referências teóricas e visuais 
anteriormente apresentadas. O contato com as autoras das histórias e debates 
acerca do tema também foram essenciais para que esta parte do projeto fosse 
executada. Este conteúdo se encontra presente entre um conto e outro.

5.3- ILUSTRAÇÕES E LETTERINGS

Para cada história do livro, foi desenvolvida uma ilustração diferente. As 
ilustrações foram desenvolvidas juntamente com as autoras das histórias para 
que fosse garantida a boa representação de seus textos, seus sentimentos, suas 
percepções. Todas as autoras autorizaram também o uso da ilustração que re-
tratavam suas histórias, para que não houvesse má representação de nenhuma 
delas.

Além das ilustrações que representam os contos, foram desenvolvidas outras 
imagens ilustrativas para o conteúdo autoral.



21

6- PROJETO GRÁFICO

6.1- GRID

Foram desenvolvidas alternativas de grid que comportassem os diversos elemen-
tos que fariam parte do projeto: ilustração, texto corrido, títulos, olhos, legendas, 
e letterings.

O tamanho escolhido foi de 25x25cm. O grid final é formado por módulos 
de aproximadamente 2,2x2,2 centímetros cada, com espaço entre colunas 
de 4mm. A escolha de um grid modular deve-se ao fato do livro conter in-
formações variadas em blocos que não exigem necessariamente uma leitura 
contínua (o texto, os títulos e a ilustração podem ser lidos separadamente e 
o leitor não precisa interpretá-los em nenhuma ordem específica para que a 
mensagem a ser passada seja corretamente compreendida). O formato é con-
sistente e acomoda bem a informação em seus níveis de complexidade.

Foram contadas 20 histórias e cada uma delas ocupa o espaço de 2 páginas a 4 
páginas. O livro tem 60 páginasno total.
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6.2- FAMÍLIAS TIPOGRÁFICAS

A escolha do tipo deu-se a partir da divisão dos elementos textuais entre: tex-
to corrido, títulos, citações e olhos.

Para o texto corrido, nos primeiros estágios de desenvolvimento do livro, a 
fonte utilizada era Avenir. Contudo, após a primeira reunião com a banca, 
decidiu-se que a fonte não era eficiente no diálogo com o leitor, já que é uma 
fonte considerada “dura” e não era coerente com a leveza e o afeto a serem 
transmitidos no livro. Também concluiu-se que a fonte destoava das propos-
tas de ilustração e lettering. Desta forma, buscou-se uma fonte que possuísse 
arestas e vértices mais leves, curvos e que se acomodasse melhor à proposta. 
As fontes finais escolhidas para corpo de texto foram:

Sassoon Primary, fonte sem serifa e 
que possui vértices arredondadas, e que 
diversas vezes é utilizada para textos de 
leitura fácil e descontraída. 

Para títulos e citações, foram escolhidas quatro fontes que dialogavam bem com 
as ilustrações, letterings e, principalmente, com as fontes escolhidas para o corpo 
de texto. 

Sassoon Primary
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
!@#$%¨&*!”+

Mission Gothic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
!@#$%¨&*!”+

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
!@#$%¨&*!”+
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Museo Slab

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
!@#$%¨&*!”+

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
!@#$%¨&*!”+

Blogger Sans
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
!@#$%¨&*!”+
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6.3- PALETA DE CORES

A paleta cromática é formada de tons fortes e que conversam entre si. As 
cores principais utilizadas foram tons de azul e roxo, enquanto rosa e amarelo 
apareceram como cores auxiliares, presentes em menor escala ou importância. 

Os tons de roxo, lilás e azul são frequentemente relacionados à espirituali-
dade e tranquilidade interior, o que acredita-se que é um sentimento impor-
tante a ser retratado neste livro.

 O amarelo, cor quente, aparece como representante da alegria e otimismo, en-
quanto o rosa representa a beleza, exaltada em suas mais diversas formas no 
decorrer do projeto. 

Acredita-se que esta paleta representa bem a mensagem a ser passada para o 
leitor deste livro. As cores análogas e frias azul e roxo ajudam a dar leveza às 
ilustrações e letterings, equilibradas pelo calor do amarelo e pela intensidade 
do rosa. 

C M Y K

60

55

5

0

0

85

0

95

20

 0

80

0

0

0

0

0
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6.4- ILUSTRAÇÃO & LETTERING

Um dos elementos visuais mais fortes e complexos a serem considerados na 
elaboração do livro foi a presença de ilustrações, que apareceram para repre-
sentar visualmente tanto os contos quanto o conteúdo autoral.

Foram desenvolvidas em torno de 30 ilustrações. O processo de criação dessas 
ilustrações deu-se a partir de rascunhos, feitos à mão. Os rascunhos foram es-
caneados e refeitos digitalmente, desde o traçado inicial, passando por etapas 
de pintura digital e finalização.

As ilustrações finais acompanharam os textos e foram dispostas de diferentes 
formas dentro do livro, de forma que fosse sempre preservada a coerência 
entre os diversos elementos presentes.

rascunho em grafite outline feito no illustrator + 
photoshop 

pintura digital realiza-
da no photoshop

Os letterings foram desenvolvidos para adicionar fluidez, em contraste com 
os tipos utilizados. O início do desenvolvimento deu-se a partir de um rascun-
ho e posterior digitalização do mesmo.

Em seguida serão apresentadas algumas das ilustrações e letterings presentes 
no corpo do livro.



27



28



29



30

6.5- TEXTURAS E GRAFISMOS

Através do uso de grafismos,  gradientes e granulações, foram desenvolvidas 
texturas com a finalidade de criar níveis diferentes de profundidade para 
complementar as ilustrações e tornar mais interessante a interação do leitor 
com o livro. Estes artifícios foram usados como forma de demonstrar diversi-
dade dentro do projeto,  o que está diretamente relacionado com o conceito 
de aceitação e da beleza de tudo aquilo que é diferente.

Foram desenvolvidas as seguintes texturas:
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7- PRODUTO FINAL

7.1- CAPA

A ilustração da capa foi feita tendo como base todas as colaboradoras do pro-
jeto, representadas por uma mulher que não tem vergonha de mostrar o corpo 
e que está confortável consigo mesma, ainda que seu corpo não se encaixe no 
que é imposto socialmente como padrão. 
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O título do livro “Meu corpo é arte” representa a transformação de cada car-
acterística que antes era vista como negativa em algo belo. A transformação 
do transgressor e marginalizado em membro de um grupo, participante da 
sociedade. O subtítulo “Contos ilustrados sobre aceitação corporal” descreve o 
conteúdo do livro em si. Foi utilizado lettering para o subtítulo e a fonte “Mis-
sion Gothic” no subtítulo.

7.2- PÁGINAS DUPLAS

As páginas do livro foram preenchidas com as ilustrações, letterings e tex-
tos, respeitando os limites de margens, colunas e módulos estabelecidos na 
construção do grid. Algumas ilustrações ultrapassam o limite da margem e 
sangram a página. Algumas páginas estão expostas a seguir neste relatório 
para melhor compreendimento das principais estratégias de construção dos 
leiautes.

O primeiro spread a ser analisado mostra uma das possibilidades do uso do 
grid, dispondo o texto em duas colunas. A ilustração ultrapassa a margem e 
chega a sangrar na página. Essa escolha, assim como tantas outras a serem 
apresentadas, foi feita baseada no conceito inicial de que nem sempre aquilo 
que está dentro dos padrões ou dentro do esperado é necessariamente mais 
bonito ou mais eficiente.
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Abaixo estão apresentados alguns exemplos do uso de texturas para a criação 
de profundidade e movimento nas páginas do livro. Os grafismos foram apli-
cados tanto nas ilustrações quanto nas páginas de texto.

Além das ilustrações e textos corridos, decidiu-se destacar uma citação da au-
tora do conto em questão, além de uma palavra que resumisse as ideias prin-
cipais do texto como título. Estes elementos apareceram de formas diferentes, 
dependendo do leiaute escolhido e da forma que a ilustração seria disposta.
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Os letterings também foram utilizados para a citações ou para títulos. Estes 
foram responsáveis, também, por conferir movimento à página, conduzindo 
os olhos do leitor de maneira fluida e servindo como determinante de uma 
certa hierarquia entre os elementos da página (O lettering a seguir, por exem-
plo, parte da ilustração, passa por seu conteúdo em si e leva o leitor a, final-
mente, encontrar-se com o texto.)
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8- IMPRESSÃO & ACABAMENTO

O papel utilizado para a impressão do livro foi o couche 150g/m². As folhas 
de guarda foram impressas em papel 180g/m2. A capa seria idealmente dura e 
revestida por laminação fosca (BOPP). No entanto, devido à complicações da 
gráfica, a versão final apresentada para a banca foi impressa em capa couché 
300g/m2. No título e em determinadas texturas no interior do livro, seriam 
idealmente aplicados diferentes tipos de verniz localizado.

Quanto à encadernação, o livro foi colado com cola Hot Melt
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9- MATERIAL COMPLEMENTAR

Fanpage: como complemento ao livro desenvolvido, foi criada uma página do 
facebook para que outras pessoas que se sentissem à vontade e relacionadas 
com o tema pudessem ter espaço para contar suas histórias. A página pretende 
ser atualizada de 4 a 5 vezes por semana, apresentando sempre uma história 
diferente.

página do facebook - tela 14 polegadas

página do facebook - tela mobile (iphone 6s)
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10- CONCLUSÃO & CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante o desenvolvimento do projeto, notou-se especialmente a necessidade 
de debate em torno do assunto levantado. Após o contato com as mulheres 
que auxiliaram no desenvolvimento dos contos, percebeu-se que muitas delas 
sentiam conforto ao contrarem suas histórias, uma espécie de alívio por al-
guém ter aberto o espaço para que elas fossem compreendidas. 

Outro ponto que foi notado foi o interesse das pessoas por terem suas 
histórias ilustradas. Este interesse confirma o que foi citado ao longo da 
conceituação do projeto: utilizar o design e a ilustração para representar uma 
história pode ser sim de grande eficácia no que diz respeito à inclusão de 
minorias a um grupo. Também é confirmada que a transformação do abjeto 
transgressor em arte faz com que as pessoas se enxerguem com outros olhos.

A exposição do corpo feminino de forma não hiper-sexualizada também é 
eficiente. Como previamente mencionado no início deste relatório, mulheres 
são vendidas como objetos sexuais pela mídia desde muito novinhas. Essa 
exposição do corpo objetificado é nociva. A partir do momento em que se 
atribui outro significado ao corpo e este passa a ser visto não como um obje-
to sexual mas como um ser humano inteiro, o indivíduo passa a se enxergar 
também por completo. 

O uso do design e da ilustração para a criação de texturas e grafismos apare-
cem como elementos fundamentais para que o livro seja melhor compreendi-
do e para que se explore melhor a relação entre o produto e o leitor, que passa 
e imergir mais profundamente no universo criado.

Em suma, o desenvolvimento do projeto foi eficaz não apenas para o desen-
volvimento de habilidades em design e ilustração, mas também para o le-
vantamento de tópicos relevantes para a realidade atual e para o auto-conhe-
cimento de todos os envolvidos de alguma forma, da criação à evolução do 
material apresentado.
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