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Resumo 
 

O relatório apresentado, visa a descrição pormenorizada do projeto desenvolvido ao 

longo da disciplina de projeto, do presente semestre. 

As áreas principais deste projeto são de grande abrangência, sendo elas a Ilustração e a 

Animação, trabalhadas sobre plataformas digitais. 

No seu todo, o projeto é demonstrado na íntegra, tendo sempre em vista para quem é 

dirigido, neste caso o público-alvo, e consequentemente, são apresentadas neste 

relatório todas as suas fases, desde a pesquisa aprofundada, a metodologia, os 

materiais, o processo e os resultados conseguidos. 

De forma a que seja visualmente compreensível, foram utilizados elementos visuais 

como esquemas e imagens. 

Foram atingidos conhecimentos novos relativos às áreas trabalhadas, ou seja, a 

Ilustração e a Animação, bem como técnicas de organização, criação e até mesmo 

manutenção de projetos. 
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Abstract 
 
This report is the detailed description of the work developed throughout the curricular 

unit of Project, in the present semester. 

The main focus were the vast areas of Illustration and Animation, worked over the new 

digital platforms. 

The project itself is shown as a whole, and therefore, it is focused on who it’s directed 

to. Consequently, all of the project’s phases are presented in this report, from the 

lifestyle, political, fashion and architectural research, to the final results. 

In order to be visually comprehensible, there are visual and graphic elements 

throughout the report. 

There was a new level of knowledge related to the main areas of this project that were 

acquired, aswell as new techniques of organization, creation and even maintenance of 

such type of projects. 
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1. Introdução 
 

No âmbito da unidade curricular de Projeto de terceiro ano, da licenciatura em Design de 

Comunicação e Produção Audiovisual, com a orientação dos professores Lionel Louro, José Silva e 

Madalena Ribeiro, concretizou-se um projeto cujo foco incidiu sobre as áreas de Ilustração 

Artística e Animação, trabalhadas sobre plataformas tecnológicas, neste caso específico, o iPad. 

Este mesmo projeto pretende desenvolver um ‘eBook’ cujo objetivo principal será a ampliação 

da carga dramática e interatividade de uma obra literária com o leitor que a visualiza. Visto que 

nos dias que correm cada vez mais se parece perder o hábito de leitura devido a estilos de vida 

caóticos no que toca à velocidade com que se desempenham determinadas tarefas e ações crê-se 

que seja necessário criar soluções lúdicas e apelativas para a fomentação da leitura e 

consequentemente da cultura. 

Primeiramente, foi necessária uma pesquisa aprofundada da época para recolher referências 

visuais sobre o estilo de vida, atividades, vestuário, arquitetura e até mesmo o próprio ambiente 

das fotografias e ilustrações do século XIX londrino. 

Posteriormente, criaram-se ilustrações de objetos, momentos, e expressões das personagens 

fulcrais para que o leitor possa relacionar-se com a própria obra. Toda a parte de ilustração foi 

de seguida submetida a processos de animação ou até mesmo utilizada como acesso a pequenos 

detalhes sobre a época, a obra, o autor ou até continuação da própria narrativa. 

Após a realização das animações, compôs-se todo o projeto por meio de software apropriado de 

forma a criar o ‘eBook’. 

Com este projeto procurou-se criar um produto final para um cliente que não possui horas a fio 

para a leitura, mas que, pelo contrário, procura ler casualmente e como passatempo, fator que 

segue na mesma linha de raciocínio dos objetivos para este projeto. 
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1.1. Identificação do Projeto 

 

O projeto trata-se da ampliação do modelo dramatúrgico da obra literária ‘Picture of Dorian 

Gray’, de Oscar Wilde, publicada em 1890. Esta é uma obra que decorre na sua íntegra em 

Londres do século XIX, onde reinavam o Esoterismo e o fascínio pelo mistério e o obscuro. 

Assim sendo, pretende-se aliar a obra à Ilustração Artística, criando representações de objetos, 

personagens, cenários ou ações relativos à obra, de forma a proporcionar um nível mais profundo 

de interatividade e de experiência ao consumidor final, ou seja, o leitor. 
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1.2. Objetivos do Projeto 

 

Através deste projeto quer-se principalmente criar experiências interativas entre a obra literária 

em questão e o leitor. Devido ao objetivo principal anteriormente exposto, conseguir-se-á 

também atingir a fomentação de hábitos de leitura, que cada vez mais se perdem nos dias que 

correm devido a estilos de vida agitados e de velocidades astronómicas. Atingindo esse patamar 

da leitura, pode-se considerar que o nível de cultura da sociedade irá aumentar, promovendo a 

literacia e a necessidade de conhecimento. 

Para além dos objetivos até agora apresentados, no que toca a tecnologia e ilustração, pretende-

se aliar áreas distintas de forma a criar um produto consistente, sem alterar o conceito da obra 

literária ou a visão do autor. 
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2. Investigação 

 
Achou-se necessária a realização de uma investigação aprofundada dos conceitos-chave e ideias 

que formaram a base para este projeto, de forma a compreender melhor as áreas de ação e os 

motivos do mesmo. Para além das bases do projeto, realizou-se uma pesquisa e levantamento de 

época aprofundados relativos ao século XIX, nos seus mais variados componentes. 

Nesta secção do relatório serão expostos os conhecimentos e referências adquiridas após toda a 

investigação sobre as áreas de interatividade, ilustração, século XIX, tecnologia e animação. 

É de referir que os dados serão expostos conforme a sua devida categoria e tema. 
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2.1. Interatividade 

 

Foi com Mikhail Bakhtin que na década dos anos vinte se optou por começar a olhar para as 

ilustrações e os textos como um aglomerado de significados e fontes imensas de símbolos que 

comportavam diferentes significados consoante a comunidade, etnia e cultura de cada indivíduo, 

passando diferentes mensagens a cada pessoa. Assim sendo, após esta primeira noção, foi 

possível, até aos dias de hoje, dividir a ilustração, a obra literária e a interatividade em três 

graus. 

Segundo os estudos de Bakhtin, conseguiu-se atingir o conceito de dialogismo, que, em suma, 

apresenta a ideia de que qualquer símbolo possui um significado e este não pode de forma 

alguma ser separado da sua realidade. 

No primeiro grau da interatividade da obra literária, surge o facto de que esta deverá 

apresentar-se inacabada para que o leitor ou visualizador tenha nas suas mãos o poder de a 

continuar, de utilizar a maior ferramenta humana, a imaginação, para dar continuidade à 

história que lhe foi apresentada. Desta forma é possível dar ao leitor, de alguma forma, um 

sentimento de que a história também lhe pertence pois foi quem lhe deu continuidade. 

Ainda neste primeiro patamar da interatividade da obra literária, durante a década de vinte e a 

década de trinta, Roman Jakobson em conjunto com Karl Bühler, utilizando a tríade presente 

numa obra literária, ou seja, o remetente, neste caso o autor, o destinário, ou o leitor e o 

próprio discurso, ou melhor, a obra, foram facilmente determinados as funções desempenhadas 

por cada linguagem, quer verbal ou não-verbal. 

Atinge-se depois o segundo grau de interatividade na relação entre a obra, o autor e o leitor 

durante os anos sessenta. É introduzida uma nova ideia, a ideia do ambiente, e também se 

começa a percepcionar o leitor ou espetador como parte íntegra quer seja da obra literária ou 

da obra artística. 

Cria-se a necessidade de elaborar ambientes que sejam vistos como possíveis agentes de 

interação entre a pessoa e a obra, deixando que o lado cognitivo e intelectual do sujeito 

participe na obra à sua frente. 

Nasce também um conceito da arte como componente que necessita da participação e 

intervenção da pessoa que a experiencia e visualiza. Devido a tal conceito, chegam-se a duas 

conclusões; a primeira, uma distância muito mais curta entre o criador, autor ou artista e o 

espetador, onde são criados ambientes em que o sujeito que visualiza a obra, é convidado ou 

forçado a agir sobre o objeto. Esta ideia levou a que muitos artistas e autores criassem as suas 

obras de forma a que funcionassem apenas aquando da interação necessária. A segunda 

conclusão obtida foi o que no quotidiano presente se intitula de ‘DIY’, ou seja, ‘Do it Yourself’; 

um conceito que deixa todos os aspetos nas mãos da pessoa que visualiza a obra, dando 

liberdade à mesma para agir da forma que quiser. 

Já o terceiro patamar foi atingido quando, em 1968, foi feita a exposição intitulada de 

‘Cybernetic Serendipity’, dos autores Max Bense e Jasia Reichardt. 
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Passou-se então a percepcionar o computador como uma ferramenta para a criação, divulgação e 

propagação de uma obra ou peça de arte. 

Ao contrário do primeiro e segundo grau de interatividade, a relação tratada no terceiro grau 

não acontece entre o autor ou artista e o consumidor final; foca-se, sim, na relação entre a obra 

literária ou artística e o leitor ou visualizador, tendo como suporte, a tecnologia, neste caso o 

computador e tecnologias portáteis. 
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2.1.1.     Interatividade e a sociedade atual 

 

Desde a Revolução Industrial, e com a produção em massa, cada vez mais o quotidiano de cada 

comunidade e cultura se torna acelerado e caótico. Progressivamente começa a tornar-se difícil 

encontrar tempo suficiente para passatempos pois a pressão colocada sobre a sociedade torna-se 

cada vez maior. Assim sendo, as atividades desempenhadas apenas por prazer ou diversão da 

pessoa necessitam cada vez mais de ser rápidas, apelativas e memoráveis. Para que se possam 

atingir tais requerimentos, à medida que o tempo avança, aposta-se cada vez mais na 

Interatividade, quer seja na tecnologia, quer seja na arte, na arquitetura, ou até mesmo no 

vestuário. À medida que o tempo passa, a sociedade procura formas de deixar a sua marca como 

forma de reconhecimento, e a Interatividade, para além de ser apelativa, faculta a possibilidade 

de escolha e de opção ao sujeito, dando ao mesmo poder quase total sobre a obra que lhe é 

apresentada. 

Assim, pode-se afirmar que a Interatividade pode dar a uma obra literária ou a uma peça de arte 

,que de outra forma seria estática e imutável, uma nova vida, e a possibilidade de ser 

percepcionada de diferentes formas por diferentes pessoas. 
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2.2 Ilustração 
 
Ao longo desta secção da Investigação, expor-se-á a área da Ilustração tocando os pontos que se 

consideram fulcrais sobre esta mesma área tendo sempre em conta o propósito do projeto em 

questão. 

Sendo este um dos grandes componentes do projeto, falar-se-á o mais aprofundadamente 

possível de cada parte apresentada. 

Assim sendo apresentar-se-ão as seguintes partes da Ilustração: 

• História da Ilustração; 

• Ilustração, Literatura e Interatividade; 

• Desenho digital e desenho manual 
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2.2.1 História da Ilustração 
 
As primeiras ilustrações surgiram ainda antes da invenção da escrita como representações nas 

paredes de cavernas em Chauvet, Lascaux e Altamira. Receberam depois o nome de pinturas 

rupestres, e eram criadas utilizando ocre e carvão. 

Estas pinturas possuíam uma longevidade bastante alargada ao contrário das que foram criadas 

durante a Antiguidade Clássica. 

Contudo, na parte Oriental do mundo, as primeiras formas de ilustração não foram pinturas 

rupestres mas sim ilustrações sobre diversos cortes de madeira. 

Esta primeira forma de ilustração prevaleceu entre o ano 30000 a.C e o ano 600 a.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Pintura rupestre nas cavernas de Altamira – 
recolhida a 14/06/2014, exemplo de ilustração rupestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Pintura rupestre nas cavernas de Lascaux – 
recolhida a 14/06/2014, exemplo de ilustração rupestre 

 

Após a pintura rupestre começaram a despertar diversos estilos e preferências em diferentes 

pontos do mundo. Na Europa Insular, mais especificamente no Reino Unido e durante o ano 600 e 

o ano 1100, preferiu-se os textos religiosos ilustrados. Estes mesmos manuscritos eram criados 

dentro dos mosteiros irlandeses e ingleses. Eram também escritos à mão em Latim sobre peles de 

animais e comportavam arte religiosa e bíblica, retratando maioritariamente a Sagrada Família e 

os Apóstolos. 
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Durante os anos 750 e 900, a ilustração de obras literárias carolíngias focou-se também na arte 

cristã. Os seus criadores eram monges considerados artistas e escrivães dentro da corte 

Carolíngia em Aachen. 

Contudo, os materiais utilizados nesta forma de ilustração eram diferentes. Eram na sua maioria 

escritos e ilustrados com tinta dourada ou prateada em folhas de cor roxa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Manuscrito carolíngio ‘Lorsch Gospels’, c. 810, 
Pinterest – recolhida a 14/06/2014, exemplo do manuscrito 

 

Durante 900 e 1050, quando Otão I foi coroado como o Sacro Imperador Romano-Germânico, deu-

se continuidade às ilustrações de obras literárias. Contudo, a grande diferença das obras 

ilustradas desta época não passava pelo estilo ou pelo material mas sim por quem eram criadas. 

Em vez de serem realizadas por artistas da corte, estas obras eram encomendadas aos mosteiros 

de maior renome. 

De volta ao Reino Unido, durante o século X, devido a colaborações entre os mosteiros de grande 

renome, a ilustração de obras literárias atingiu um novo patamar e viram-se Winchester e 

Canterbury tornarem-se nos maiores centros para esta arte. 

Entre 1200 e 1450, começaram-se a dar grande notoriedade aos manuscritos ilustrados do 

Gótico. Estes manuscritos inicialmente possuíam grandes influências do naturalismo. As obras 

ilustradas de maior calibre tinham também grandes reminiscências  da escultura contemporânea 

da época. 

Passou-se a dar grande importância ao detalhe e à dicotomia entre luz e sombra com a ilustração 

gótica. 
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Já com o Renascimento alemão, devido à invenção de Johannes Gutenberg, a primeira 

impressora, proporcionou um grande estímulo aos artistas da altura. 

Durante o século XVIII, a área da Ilustração recebeu uma evolução enorme devido à popularidade 

dos jornais, que constituíam uma plataforma sólida para obras de xilografia e para a gravação de 

ilustrações.  

O século XIX, devido à sua industrialização fez com que a difusão e propagação dos jornais de 

tornasse muito maior. Isto levou a que, da perspetiva da Ilustração, levou a que as classes mais 

baixas pudessem entrar em contato com a Ilustração através da criação de pequenas revistas 

semanais com uma linguagem mais simples. 

As transformações na área da ilustração de obras literárias ocorreram de forma extremamente 

rápida durante todo este século devido às tecnologias de impressão. 

Primeiramente utilizaram-se técnicas de gravação em aço e cobre, de onde o nome que mais se 

destacou foi o ilustrador vitoriano George Cruikshank. 

Apesar da popularidade da técnica anteriormente exposta, esta foi substituída gradualmente 

pela xilografia, ou seja a gravação em madeira. 

Ainda assim, a xilografia foi substituída a partir de 1890 por processos fotomecânicos e começou-

se a utilizar certos processos fotográficos para a impressão e gravação de ilustrações. 

A ilustração a cores passou a ter grande notoriedade no século XIX apesar de já existir no século 

anterior, devido maioritariamente à litografia, processo que se baseia maioritariamente nas 

diferenças de propriedades entre a água e a gordura presente nos materiais utilizados para 

desenhar. 

A litografia foi, no final do século XIX, substituída pela fotogravura a cores, que é traduzida 

como uma técnica de entalhe de gravura utilizando uma placa de cobre, sobre a qual foi 

aplicado um tecido gelatinoso, resultando em gravuras extremamente detalhadas. 

Na América, entre 1880 e 1890, deu-se uma grande descoberta no mundo da impressão, o que 

tornou possível a reprodução de obras artísticas de forma extremamente fiel ao original. Este 

método deve-se à invenção da gravação com tons intermédios, bem como a descoberta de um 

processo de impressão com capacidade de imprimir cores de forma fiel às reais. 

Também o processo de impressão e reprodução foi acelerado e tornou-se cada vez mais barato, 

levando a melhores ilustrações impressas, e aumentando por sua vez o número de consumidores 

e visualizadores. Também durante o século XIX, surgiram as primeiras bandas desenhadas. 

Durante o século XX, na Europa, o mercado para revistas e jornais não era tão viável como na 

América, logo, a Ilustração atuou sobre outras áreas como cartazes e livros infantis. 

Entre 1900 e 1920, após o fim da Art Noveau na Europa, estabeleceu-se desde logo a necessidade 

de um impacto visual na arte e na Ilustração. 

Contudo, na Améria, predominava a Ilustração de intuito comercial devido ao seu enorme 

potencial de publicidade e devido também aos processos extremamente avançados da indústria 

de impressão. 

A introdução da impressão em quatro tonalidades tornou a reprodução de obras a cores, um 

forma fiel e real de se conseguir comercializar as mesmas obras sem perda de qualidade. 
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Devido à Primeira Guerra Mundial a necessidade de cartazes e publicidade aumentou de uma 

forma acelerada, a maioria procurando retratar cenas da guerra e das lutas travadas, de forma a 

estimular e informar o público sobre a guerra. 

Apesar da guerra ter tido impacto na América e na Ilustração americana, foi o pós-guerra que 

trouxe a explosão e necessidade de imagens comerciais e publicitárias, bem como ilustrações 

que acompanhassem os textos publicados em jornais e revistas. 

A pesar da década de 50 ter sido motivo para um declínio gigantesco da área da Ilustração, a 

década seguinte, voltou a precisar da arte dos ilustradores principalmente para banda desenhada 

e para capas de álbuns musicais. 

Durante os anos 70 e 80, a área da Ilustração fragmentou-se em diversas partes muito mais 

específicas como a animação, a música, a ilustração de livros e a ilustração de moda. 

Já nos anos 90, a Ilustração foi severamente mudada devido à introdução de computadores e 

métodos digitais para a criação de imagens. A necessidade de talento ou treino na área do 

desenho deixou de existir e cada vez mais a possibilidade de criar arte e de ilustrar algo tornou-

se aberto ao público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Ilustração de Eileen Alice Soper, Pinterest – 
 recolhida a 14/06/2014, exemplo de ilustração da década de 90 
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2.2.2 Ilustração, Literatura e Interatividade 
 
É de referir que uma ilustração é uma representação, um desenho, uma pintura, uma impressão 

ou qualquer outra forma de expressão de uma ideia, de um texto, manuscrito ou qualquer objeto 

à qual é aliada. O seu principal intuito é nada mais nada menos do que presentear o objeto sobre 

o qual atua com um sentido, uma clarificação do seu significado. Contudo, pode também apenas 

servir como decoração para os textos ou ideias sobre a qual é criada. 

A área da ilustração tem sectores mais relevantes ou de maior popularidade dentro de si, tais 

como a ilustração de livros ou jornais. Ainda assim, ao longo da sua história foi utilizada para a 

criação de cartazes, publicidades ou até mesmo banda desenhada. 

Os materiais mais populares para a Ilustração sempre se mantiveram dentro da mesma qualidade 

e tipo, sendo que hoje, uma das grandes diferenças é o facto de se utilizar o computador na 

criação de trabalhos digitais. No espectro oposto, encontram-me materiais como a grafite, as 

canetas, o carvão, os pastéis e até mesmo diversos tipos de tintas. 

 

Já a literatura, e falando um pouco mais cientificamente, provem do leque de competências e 

habilidades vastas entre o conceito de escrita e o conceito de leitura. 

Assim sendo, a literatura pode comummente ser tratada como a criação de textos dos mais 

diversos tipos. 

Visto que, a literatura pede, diretamente, que o sujeito que entra em contacto com ela tenha 

uma habilidade pré-desenvolvida para ler, é quase que necessário que esse mesmo sujeito tenha 

um nível mínimo de educação e escolaridade, dependendo sempre do nível de textos a que a 

pessoa se quer expor. 

Também, a literatura é uma das ferramentas de maior peso no que toca à fomentação e criação 

de cultura. Sem a literatura, pode-se considerar que a sociedade fica desprovida da maior parte 

da sua cultura, pois as obras literárias que são passadas de geração para geração contêm 

informações valiosas que na sua maioria, não poderão ser repetidas. 

 

De forma a relacionar a Ilustração e a Literatura, cada vez mais se recorre à Interatividade, quer 

seja através da tecnologia ou de técnicas de montagem de obras literárias como os populares 

‘Tunnel Books’ e ‘Pop-Up Books’. Tais técnicas costumam ser utilizadas para contar histórias, na 

sua maioria infantis. Contudo, pode-se facilmente adaptar estas mesmas técnicas a obras 

literárias mais complexas e que retratam temas de maior carga dramática. 

Ainda assim, após o aparecimento de objetos tecnológicos  como o computador e plataformas 

tecnológicas portáteis, como, mais recentemente, o iPad, opta-se cada vez mais pela 

interatividade entre literatura e ilustração através de softwares como iBooks Author, o qual será 

utilizado neste projeto como forma de compilação dos materiais desenvolvidos. 
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2.2.3 Ilustração digital e Ilustração manual 
 
Desde os primórdios sempre se representaram cenas do quotidiano, pessoas, ambientes, roupas, 

objetos, expressões faciais. Sempre houve a necessidade de tornar certas ideias intemporais e 

imutáveis. 

Assim, encontrou-se como forma de representação, a ilustração manual. Utilizando os mais 

diversos suportes, ou os materiais mais distintos entre si para criar uma ilustração, qualquer 

pessoa pode representar qualquer coisa que queira, de forma mais ou menos detalhada. 

Geralmente passam-se por diversas fases numa ilustração, sendo que a primeira costuma ser o 

‘doodling’ ou seja, um esboço rápido de forma a que se consiga compreender as proporções e 

colocação de cada parte da ilustração. De seguida transita-se para um esboço rápido do tamanho 

pretendido para a ilustração. Passa-se então para a criação da ilustração com o material final 

pretendido e de seguida colorindo, ou utilizando o esquema cromático e de sombras que se 

desejar. 

A ilustração digital começou a surgir e a ter maior notoriedade a parte da década de 90 com o 

aparecimento dos computadores e de softwares apropriados para a criação de tal tipo de arte 

como Adobe Illustrator , Photoshop, Corel Draw e até Sketchbook Pro. Todos estes softwares 

costumam ter características semelhantes, e as suas diferenças são muitas vezes contornáveis 

por técnicas e preferências de cada artista. 

Dependendo do tipo, tamanho e esquema cromático de cada ilustração, o desenho digital pode 

demorar mais ou menos tempo que o manual. Muitas vezes se o artista achar necessário, podem 

criar esboços e esquemas manualmente antes de se começar a ilustração digital. 

Em termos de cor, as ilustrações digitais podem ser muito mais ricas pois o número de cores a 

que se consegue ter acesso digitalmente é muito maior, ao contrário da sua forma manual pois as 

tonalidades de cada cor são controladas maioritariamente pela quantidade de cor colocada ou 

pela força colocada sobre os materiais. 

Mas a maior diferença entre os dois tipos de ilustração crê-se ser o suporte, pois com a ilustração 

digital, geralmente utilizam-se mesas digitais e gráficas de forma a desenhar no ecrã do 

computador. 

Em suma, ambas as formas de ilustração possuem o seu lugar na sociedade de hoje e são ambas 

formas válidas de arte. 
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2.3 O século XIX 

 

O século XIX foi marcado fortemente, desde logo, pelo colapso de diversos impérios. 

Consequentemente, outros impérios ganharam grande notoriedade, como o Império Inglês, época 

da obra literária ‘Picture of Dorian Gray’ de Oscar Wilde, que é o ponto fulcral deste projeto. 

Com a derrota do Império Francês, o Império Britânico subiu ao trono. Devido à tomada de posse 

britânica, lutou-se contra a pirataria e o comércio aumentou e foi tornado numa potência. 

Durante todo este século, viram-se os suportes e as origens das grandes máquinas e invenções do 

século XX nascerem. A Revolução Industrial, e a grande explosão da produção em massa surgiu 

primeiro em Inglaterra. 

Avanços tremendos na medicina e saúde tornaram possível o crescimento demográfico 

extremamente acelerado durante este século. 

Não só foram feitos avanços na saúde como também nos meios de transporte. Instalaram-se 

ferrovias o que possibilitou viagens de longa distância, promovendo as trocas comerciais, as 

vendas, as compras e até mesmo a própria socialização entre culturas e comunidades. 

Mas a grande mudança deu-se em Londres, cidade da obra também, que se tornou na maior 

cidade do mundo e por consequência tornou-se na capital do Império. 

É de referir que o Liberalismo foi exposto de forma exponencial, tornando-se assim no 

movimento de maior renome. Também, seguindo Portugal, a Inglaterra recusou a escravidão, 

contribuindo para um declínio de proporções gigantescas a nível mundial. 

Para além das evoluções e mudanças na economia, tecnologia, saúde e política, verificou-se a 

prática de diversos desportos como o basebol e o futebol. 

Na área das artes viram-se diversos movimentos artísticos surgirem ao longo de todo o século 

XIX, sendo eles o Academicismo, o Romantismo, o Neoclassicismo, o Naturalismo, o Realismo, o 

Impressionismo, o Simbolismo, o Neoimpressionismo e, aquele que mais interessa a este projeto, 

o Esteticismo. 
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2.3.1 Movimentos artísticos 

 

O século XIX esteve repleto de movimentos artísticos e literários. Com uma diversidade de visões 

e conceito, aqui se apresentam apenas alguns, tendo como principal foco o movimento literário 

e artístico denominado de Esteticismo. 

O Academicismo procura ensinar artistas segundo os conceitos das academias de arte europeias. 

Originou-se em Itália no século XVI, contudo no século XIX ainda que tenha tido o seu peso na 

sociedade, as leis académicas perderam a sua ligação com o seu contexto, sendo então abolido 

devido aos ataques do Impressionismo e do Realismo. 

O Neoclassicismo surgiu durante o século XVIII e teve a sua influência até o século XIX. Viu-se 

regido por visões do Iluminismo e deu-se um despertar pelo antigo e pelo clássico. Foi um 

movimento comedido e com limites, procurando sempre a moderação e o equilíbrio. 

Já o Romantismo foi uma espécie de ataque ao Neoclassicismo, sendo portanto, o inverso do 

movimento anterior. Procurava abolir a moderação, o equilíbrio e a contenção, favorecendo 

sempre as emoções e expressões humanas. 

O Simbolismo, enquanto movimento literário, durante o século XIX, funcionou como oposição 

direta ao Realismo e ao Naturalismo. Aliado ao Romantismo, utilizada os ideais do teatro e das 

artes. 

Devido à teatralidade e ao facto do Neoclassicismo, do Romantismo e do Simbolismo 

demonstrarem tanta artificialidade, alguns artistas sentiram necessidade de seguir um novo 

movimento artístico, que teve origem em França, o Realismo, que tinha por maior objetivo o 

retrato de cenas do quotidiano da sociedade, recusando qualquer influência do passado. 

Aliado ao Realismo, na literatura, apareceu o Naturalismo, que foi considerado como a parte 

extrema do Realismo. Era caraterizado pela observação e descrição do real, e pretendiam 

através disso condicionar o ser humano ao ambiente e pelos genes que lhe são presenteados. 

Pode até dizer-se que o seu pensamento era de certa forma, científico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Impressão: Nascer do sol (1872), de Claude Monet, Pinterest – 
recolhida a 15/06/2014, início do Impressionismo 
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Durante a chamada Belle Epoque, surge, devido a uma pintura de Claude Monet intitulada de 

‘Impressão: Nascer do sol’, de 1872, o Impressionismo. É caraterizado pela refutação das regras 

impostas até à época. As regras ditadas pelas academias de arte ou os ideais do Realismo foram 

totalmente abolidos e recusados. 

Tinha-se, portanto, o desejo de ver a obra artística como um objeto único e, tal desejo era 

atingido através da mistura de luz, e do movimento suave do pincel sobre a tela, tornando as 

pinceladas o sujeito principal de cada obra. 

Após o Impressionismo, surge o Neoimpressionismo, que nasceu com Seurat, que possuía uma 

única grande diferença do Impressionismo : a utilização da cor de acordo com um sistema. 

Durante este movimento artístico, predominou também o pontilhismo, que por sua vez, fazia 

com que as obras devessem ser observadas e experienciadas de uma certa distância visto que a 

mancha era criada com pequenos pontos de tinta de cor no seu estado mais puro, que se 

misturarem, produziriam novos tons e um todo. 

O Simbolismo, enquanto movimento literário, durante o século XIX, funcionou como oposição 

direta ao Realismo e ao Naturalismo. Aliado ao Romantismo, utilizada os ideais do teatro e das 

artes. 

 

Discursando agora sobre o movimento artístico e literário que importa realmente a este projeto, 

o Esteticismo, do qual faz parte o autor da obra literária trabalhada neste projeto, Oscar Wilde. 

Este movimento começou de uma forma muito mínima. Numa casa e estúdio de um grupo de 

artistas e designers radicais que não se conformavam com as regras impostas até então e 

procuravam novas formas de vida, colocando desafios e pondo em causa os conhecimentos que 

tinham adquirido até à data. 

Assim, à medida que o tempo passava, cada vez, se atraíam artesãos, escritores, arquitetos e até 

filósofos, de forma então a criar um movimento que adorava a beleza pura. Curiosamente, 

possuíam o moto pessoal, sendo ele ‘A arte pela arte.’, criado pelo poeta francês Théophile 

Gautier. 

O Esteticismo propagou-se a uma velocidade estonteante, e os seus seguidores, nas mais diversas 

áreas, preferiam sempre encontrar o estético na melancolia presente no conceito de amor. 

Foi, em primeiro lugar, um movimento artístico. O Esteticismo comprometia-se a combater a 

arte vitoriana e, possuía, no seu início um local próprio para a sua exposição, a galeria de 

Grosvenor em Bond Street, que foi aberta em 1877. 

Foi nesta mesma galeria que, o autor de ‘Picture of Dorian Gray’, Oscar Wilde, fez a sua primeira 

aparição, vestido com um fato que se assemelhava a um violoncelo no que tocava a forma e cor. 

Aqui, é possível perceber que o movimento tratava-se também de performance art. 

O movimento expandiu-se e não se conformou com a pintura e a escultura. Acreditava-se que a 

arte estava presente em todos os objetos e sujeitos em redor, e, também, o Esteticismo 

recusava-se a seguir o mercado de arte da época. 

Os edifícios, como casas e lares, apesar do seu aspeto um tanto simples, na maioria das vezes, 

comportavam interiores luxuosos e gloriosos. 
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O Esteticismo era facilmente transformado em decadência e estava constantemente exposto ao 

ridículo. A sua questão principal era como fazer com que a beleza atingisse o maior número de 

sujeitos e de forma acessível. No seu todo foi um movimento de reforma para colocar o conceito 

de beleza extraordinária no quotidiano de toda a sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – ‘The Beloved’, de Dante Gabriel Rossetti, Pinterest –  
recolhida a 15/06/2014, obra Esteticista 
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2.3.2 Arquitetura e vestuário de época 

 

A arquitetura que interessa a este projeto data do ano 1837 a 1901, com o estilo inglês vitoriano. 

Este estilo surgiu de vários reaparecimentos de diferentes aspetos de estilos que outrora haviam 

existido. 

Crê-se que visionários, aborrecidos com os estilos clássicos dos terraços ou das casas que viam 

nas ruas, ficavam cada vez mais sedentos de cor e vida na arquitetura. 

Num período de grande industrialização, nasceram novos nichos na sociedade, como os noveaux 

riches que faziam questão de que as suas casas transmitissem o seu sucesso através da sua 

construção, composição. 

Por consequência, encorajaram-se os arquitetos a adaptar os detalhes outrora góticos e um 

trabalho policromático com tijolo. A obsessão pelos detalhes góticos e pela cor foram utilizados 

em todos os tipos de casas desde casas de campo a casas dos subúrbios. 

Contudo, voltou-se, em meados do século XIX a um estilo inglês gótico mais correto. Também, ao 

mesmo tempo, surgiu um estilo chamado de Queen Anne, que dava preferência a varandas 

decoradas de forma delicada, janelas com moldura pintadas de branco a utilização de tijolos era 

extremamente moldada. 

Devido à industrialização, e por causa, em grande parte, das ferrovias, os materiais utilizados na 

arquitetura deixaram de ser tão monótonos pois tornou-se fácil comercializar novos tipos de 

materiais, com novas texturas e formas. 

 

Notam-se grandes decorações à volta das portas e das janelas, e o trabalho com terracota e 

tijolo é notável tanto na sua colocação como na sua forma. O detalhe em pequenas peças como 

as maçanetas das portas continham detalhes delicados e extremamente trabalhados. 

Outra das melhorias demonstrou-se através do aparecimento de melhores técnicas na produção 

de vidro, o que levou a que o vidro fosse produzido mais rapidamente, com melhor qualidade e a 

um preço muito mais acessível, fornecendo então maior segurança às janelas das habitações. 

As inovações nas paredes não se verificaram na disposição das decorações, visto que se 

continuaram a dividir as partes em três partes, o primeiro nível estendendo-se desde o chão ao 

chamado nível de cadeira ou dado, o segundo nível do dado à arquitrave e o terceiro nível da 

arquitrave ao teto, sendo que este terceiro incluía a cornija. 

O solo foi durante todo o período, na sua generalidade, de madeira de pinheiro, quase sempre 

coberto de tapetes ou carpetes e a parte deste mesmo solo que ficasse visível, normalmente, 

seria encerado com cera de abelha. 

Numa casa vitoriana, não pode faltar pelo menos uma lareira. Existem até casas em que se 

podem encontrar lareiras em todas as divisões da casa. Eram normalmente muito decoradas e 

repletas de elementos decorativos extremamente trabalhados e detalhados. 
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Figura 7 –Trend Board I de diversos elementos arquitectónicos da era Vitoriana –  
Recolhida a 15/06/2014 
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Figura 8 –Trend Board II de diversos elementos arquitectónicos da era Vitoriana –  
Recolhida a 15/06/2014 
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Relativamente ao vestuário, o ponto fulcral será o masculino visto ser aquele que mais surge 

durante a obra na sua íntegra e tendo em conta que a porção da obra literária trabalhada neste 

projeto apenas contém personagens masculinas. 

Durante toda a era, no seu todo, o vestuário e a moda sofreram mudanças enormes, indo buscar 

inspirações aos movimentos artísticos presentes na época e sempre com ligação às artes visuais e 

plásticas. 

Devido à industrialização, cada vez mais se produzia em massa e a moda não era exceção, logo, 

passou-se a produzir mais e a vender por um preço mais baixo. As invenções no que tocam a 

máquinas de costura, simplificaram a produção de roupas tanto em casa como nas lojas, 

reduzindo o custo, tempo e melhorando a qualidade do vestuário. 

 

De uma forma geral, o vestuário feminino começou por ver mangas em forma de balão e os 

vestidos eram extremamente simples e de cores, no seu todo, básicas. 

Também estava em voga os detalhes florais, e por baixo dos vestidos majestosos, usavam-se 

corpetes de forma a definir a silhueta. 

Mais tarde, passou-se a utilizar a renda e os colarinhos dos vestidos eram, no geral, 

extremamente altos. Contudo, os vestidos de noite não apresentavam estes colarinhos, e em vez 

de mangas compridas, comportavam mangas curtas, para que se pudessem usar luvas feitas em 

crochet, ou de renda. 

A moda mudou novamente em 1870 pois, para eventos informais, os vestidos não pediam por 

corpetes, fator de grande popularidade na época. Ainda assim, procurava-se um estilo mais 

requintado e delicado, pelo que se aboliram as mangas em forma de balão e as saias com 

armação para ficarem maiores. 

No final do século, a roupa feminina caraterizava-se por colarinhos altos e corpetes que 

abraçavam o tronco e peito no total, trazendo assim o desejo por uma cintura fina, que até hoje 

em dia se intitula de cintura de vespa. 

 

No espectro oposto, na moda masculina, inicialmente usavam-se casacos de corte justo e com 

comprimento até ao gémeo e preferiam-se também coletes. 

Geralmente os colarinhos eram entalhados nos coletes. Em eventos formais, notou-se que as 

roupas masculinas eram extremamente leves em eventos diurnos e, para eventos noturnos, 

usavam-se sobretudos escuros e com cauda, com calças formais. 

As camisas eram geralmente feitas de linho ou algodão, com colarinhos curtos e baixos, e eram 

usadas com gravata. 

Mais tarde, com o avançar do século, tal como no vestuário feminino, os colarinhos aumentaram 

e subiram, e notou-se também a preferência não só por gravatas como também por lenços e por 

laços. 

Os homens de classe alta usavam chapéus altos enquanto que as classes mais baixas, geralmente 

usavam chapéus mais pequenos e baixos. As gravatas tornaram-se mais largas e os casacos foram 

encurtados para a altura dos joelhos. 

Também surgiram os coordenados de três peças, bem como os padrões em camisas. 
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Não se notaram grandes diferenças nas vestimentas formais, dando-se sempre preferência a um 

casaco escuro, calças escuras, camisa e laço brancos, no geral. 

No final do século, introduziu-se o blazer, e desde logo começou a ser usado para eventos 

informais e diurnos. 

 

Figura 9 –Trend Board I do vestuário da era Vitoriana –  
Recolhida a 15/06/2014 
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Figura 10 –Trend Board II do vestuário da era Vitoriana – 
Recolhida a 15/06/2014 
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2.4 Tecnologia 

 

Ao longo deste ponto do relatório, discursar-se-á sobre o que é a tecnologia e que impacto 

exerce sobre a sociedade e sobre o projeto concebido. 

Assim sendo, tratar-se-ão de dois pontos fulcrais: 

• Suportes destinados à aplicação do projeto; 

• Tecnologia e a sociedade atual. 

É certo que na sociedade de hoje em dia, e na construção íntegra da mesma é impossível 

imaginar a inexistência de tecnologia. Praticamente todos os objetos com que alguém interage 

todos os dias contêm algum componente tecnológico. 

Tomemos como exemplo o computador. Quase todos os trabalhos, atividades, ou sectores dos 

vários patamares da sociedade precisam de um, para qualquer que seja a tarefa em causa. 

Logo, pode-se concluir que a tecnologia está forçosamente presente na vida quotidiana do 

presente. 
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2.4.1 Suportes destinados à aplicação do projeto 

 

Decidiu-se como forma de suporte deste projeto, que o melhor objeto tecnológico possível seria 

o iPad. Aplicações futuras noutras plataformas poderão ser possíveis, contudo, e como principal 

razão para a escolha do iPad, o software no qual os materiais elaborados foram compilados, foi 

iBooks Author, software este que apenas funciona em iPad, de momento. 

Desta forma, achou-se necessário procurar por detalhes fundamentais acerca do suporte a ser 

utilizado. Assim, determinou-se que um iPad, no seu total tem 24,28 centímetros de altura, 

18,97 centímetros de largura e uma espessura de 1,34 centímetros. 

No que toca ao seu ecrã, este possui um comprimento de aproximadamente, 24,64 centímetros 

na diagonal, e o mesmo possui brilho, ainda que ajustável. Relativamente à resolução, no geral, 

um iPad tem uma resolução de 1024 x 768 píxeis e uma média de 132 píxeis por polegada. 

Comportando um peso de cerca de 0,68 a 0,73 quilos, e dado o seu tamanho, pode-se dizer que é 

um objeto relativamente fácil de transportar para qualquer lugar, fornecendo ao projeto alguma 

maleabilidade pois pode ser utilizado e visualizado em qualquer lugar ou ocasião. 

Durante a pesquisa sobre este suporte, notou-se uma única advertência que poderia realmente 

limitar uma parte do público-alvo que seria o preço do objeto em estudo. Contudo, pode-se olhar 

para esta advertência como um fator de exclusividade do produto, tornando este projeto 

também num objeto que poderia marcar a posição pessoal na sociedade.  
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2.4.2 Tecnologia e a sociedade atual 

 

Apesar da existência de maquinaria e tecnologia antes da Revolução Industrial, o seu grande 

desenvolvimento só se deu após a mesma. Ao longo das décadas, cada vez mais se produziu em 

massa, cada vez mais se comercializaram produtos vindos de todo o mundo, graças aos avanços 

tecnológicos. 

Muitos são os estudiosos que defenderam que a tecnologia deveria servir a humanidade, 

enaltecendo-a e melhorando-a, tornando assim a qualidade de vida humana melhor.  

Cada vez mais se procura integrar a tecnologia nos diferentes sectores, quer seja na construção, 

na ciência, na saúde e até no mundo das artes. 

Hoje em dia já se podem observar aplicações tecnológicas, de som e de imagem na arquitetura, 

na moda, na ilustração e mais flagrantemente no design. 

Contudo, nem tudo foram melhorias. Há quem defenda que a tecnologia separou a sociedade. É 

do senso comum que hoje em dia, cada vez menos existe o contato entre pessoas, e cada vez 

mais se constroem relações através de um ecrã. 

O intuito deste projeto, será o de utilizar a tecnologia, através de iPad, para promover cultura e 

momentos de lazer a uma sociedade caótica e apressada. Assim, procurar-se-á, como em muitos 

sectores já se consegue alcançar, utilizar a tecnologia como forma de obrigar a sociedade ou, 

pelo menos, guiá-la para estilos e qualidades de vida mais saudáveis e calmos. 
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2.5 Animação 

 

Pode-se considerar que a ideia de animação já estava presente na tentativa de movimento das 

pinturas do paleolítico, visto que algumas destas pinturas apresentavam animais com vários 

pares de pernas numa tentativa de demonstrar movimento. O mesmo acontecia com os murais 

egípcios encontrados geralmente em túmulos, que representavam uma série de figuras humanas, 

ou não, numa espécie de movimento, como se de uma narrativa se tratasse. Assim, até ao 

período em que foi inventado o cinema, o movimento era representado nas pinturas e nas artes 

plásticas, ainda que estático. 

Antes da invenção do cinema, existiram instrumentos utilizados para transmitirem imagens, 

umas a seguir às outras de forma a conseguir uma primeira noção de movimento. Contudo, estas 

ferramentas não eram práticas, por, entre outras razões, apenas poderem ser usadas por uma 

pessoa de cada vez, tornando a experiência muito pequena e de pouco impacto. 

 

Evoluiu-se no tempo, e chegou-se ao primeiro filme animado, composto por sequências em 1908, 

Fantasmagorie, por Émile Cohl. Considera-se que as animações deste filme foram todas 

desenhadas manualmente. 

No século XX, a indústria da animação já se segurava por si própria e cada vez mais ganhou 

notoriedade. 

Mas, apesar da já existente notoriedade, a indústria da animação viu-se crescer de uma forma 

exponencial em 1923, com Walt Disney e a Warner Bros. Devido às animações fluídas e à 

incorporação de sonoplastia nas peças de animação, a indústria cresceu e ganhou popularidade 

entre a sociedade. 

Também, outro dos fatores que trouxe popularidade à animação, foi, em 1932, o lançamento da 

primeira animação totalmente a cores intitulada de ‘Flower and Trees’, criada pelos Walt Disney 

Studios. Esta primeira animação completamente a cores tornou-se rapidamente o patamar em 

que qualquer estúdio deveria de se encontrar. 

Contudo, com a chegada da era televisiva e do cinema propriamente dito, deu-se também a 

chegada da técnica de Animação denominada de ‘CGI’, ou ‘Computer-generated imagery’, 

traduzido como Imagens Geradas por Computador. O primeiro filme deste género foi lançado em 

1995, o popular Toy Story. 
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2.5.1 Animação 2D e After Effects 

 

Entre um aglomerado de objetos e cenários 2D pode-se facilmente animar componentes de 

forma digital, criando sequências de imagens sucessivas, mais comummente chamadas frames, 

em que cada frame corresponde a uma parte específica do movimento pretendido e no seu todo, 

criam-se movimentos completos de acordo com o desejo do animador. Estas animações 

acontecem, geralmente, de uma forma progressiva, ou seja, possuem um princípio, meio e fim. 

Também, para que se consigam percepcionar estes movimentos de uma forma fluída e suave, 

geralmente apresentam-se as animações com uma média de 24 ou 25 frames por segundo. 

 

A maioria das animações possuem o mesmo processo de criação e montagem de uma curta-

metragem ou de um filme ou seja, têm diferentes fases, sendo que a primeira será a criação de 

um guião e de um storyboard caso a narrativa seja longa ou se ache necessário a criação de tal. 

De seguida, há que criar a animação e construí-la através de camadas, animando os cenários, 

objetos e personagens envolventes de toda a narrativas. Quaisquer retoques ou mudanças 

deverão ser realizadas após uma animação geral ser feita. 

Relativamente ao software mais utilizado, After Effects, da Adobe, é um programa com o qual se 

pode animar e criar movimento em figuras que de outra forma seriam estáticas. 

Sendo assim, os ficheiros trabalhados em After Effects, só o podem ser se forem previamente 

separados por camadas, ou como são chamadas de forma mais comum, na sua versão estrangeira 

de layers. Dentro do software, existe uma espécie de timeline com o tempo pré-estabelecido 

sobre o qual o animador trabalha, elaborando a animação de forma a ficar cada vez mais 

complexa. É, ainda, de referir, que apesar do programa em questão poder ser utilizado 

totalmente por si só, este é geralmente utilizado com ficheiros elaborados por layers em 

softwares apropriados para a criação de imagens de maior impacto e apropriadas com a visão de 

cada artista. 

 

Dentro da vasta área da animação, dois grandes nomes devem ser mencionados. O primeiro, Ollie 

Johnston, e o segundo, Frank Thomas, dois dos animadores mais antigos da Walt Disney Studios, 

que juntos elaboraram o afamado livro ‘Disney Animation: The Illusion of Life’, originalmente 

publicado em 1981, que passou mais comummente a ser conhecido como uma compilação de 

técnicas e conhecimentos sobre animação, e que continha os doze importantes princípios da 

mesma. 

Seguidamente, apresenta-se uma lista que contém os doze princípios da animação e uma breve 

explicação para cada um deles. 
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1. ‘Squash and Stretch’, é o primeiro princípio da animação, onde o artista, ou animador 

deve compreender o volume, peso e a massa que compõe o objeto que estão a animar de 

forma a compreender como o mesmo se molda segundo os mais diversos ambientes ou 

condições. Este princípio também está fortemente presente na animação de falas ou 

diálogos e em expressões faciais. 

 

2. Antecipação, é o segundo princípio da lista, e traduz-se pela necessidade de preparar a 

pessoa que visualiza a animação para a ação pretendida. Isto é, antes da ação principal, 

é preciso prepará-la com movimentos subtis e que façam o visualizador perceber o que 

realmente está a acontecer. 

 

3. O terceiro princípio, é o da Encenação, ou ‘Staging’, que pode ser compreendido como a 

posição, expressão facial, ambiente da própria situação ou até mesmo os pensamentos 

da personagem em questão, terem de ser todos pensados de forma a que, aquando da 

visualização da animação, o sujeito consiga compreender a mensagem que lhe é 

transmitida. 

 

4. ‘Straight Ahead and Pose-to-Pose Animation’ é o quarto princípio da animação. O mesmo 

se traduz em duas partes distintas. O ideal de ‘Straight Ahead Animation’ como com um 

esboço rápido e a partir daí multiplica-se em outros vários desenhos, o que muitas vezes 

faz com que se percam detalhes e pormenores de desenho para desenho. Contudo, é 

uma forma de animação proporciona ideias pensadas de forma espontânea, dando à ação 

maior fluidez. Já a segunda parte ou melhor, ‘Pose-to-Pose Animation’ é o exato oposto 

da forma de animação falada anteriormente. Esta se traduz por desenhos pensados e 

planeados, dando maior atenção ao detalhe e ao pormenor de cada ação e de cada cena. 

 

5. ‘Follow through and Overlapping Action’, são partes da animação que se seguem umas às 

outras ou, contrariamente, se sobrepõem. Assim sendo ‘Follow through’, traduz-se pelo 

facto de que aquando da realização de uma ação, uma personagem ou objeto composto 

por diversos componentes, não acaba a ação de uma vez só, ou seja, os componentes, 

digam-se, secundários, seguem sempre ação do componente principal e de maior 

volume, e, consequentemente terminam a ação um pouco mais tarde. Já o ‘Overlapping’ 

é visto como os mesmos componentes não transitarem de ação para ação ao mesmo 

tempo que o objeto de maior volume, iniciando a ação sempre mais tarde. 

 

6. ‘Slow-Out and Slow-In’, ou seja, Aceleração e Abrandamento, concedem à animação 

maior realismo, pois demonstram variações na velocidade com que as ações são 

realizadas. Assim sendo, e pensando de um ponto de vista técnico, o número de 

desenhos ou frames necessário para a aceleração da ação é muito inferior ao número 

necessário para o abrandamento da ação. 
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7. ‘Arcs’, ou seja, o movimento de quase todos os objetos ou personagens, seguem 

movimentos em arco, conferindo grande fluidez dos mesmo, e também realismo. Os 

objetos movem-se e alteram-se segundo, na sua generalidade, movimentos circulares e 

arqueados. 

 

8. ‘Secondary Action’ ou seja, Ação secundária. Traduz-se pela criação de movimentos 

subtis e rápidos que conferem à ação principal maior credibilidade e dimensão. Serve 

também de suporte à ação principal. 

 

9. ‘Timing’ que é, de uma forma simples, a noção de tempo que leva a concretizar uma 

ação e como abrandá-la ou acelerá-la, provendo-a de maior realismo e credibilidade. 

 

10. ‘Exaggeration’, ou Exagero; é o décimo princípio da animação e demonstra-se pela 

criação de alguns elementos na personagem e objeto em questão que se tornam maiores 

ou mais notáveis do que realmente são, dando à animação maior substância à qual o 

público se pode agarrar. 

 

11. ‘Solid Drawing’, representa-se pela qualidade, pelo estilo e pela consistência do desenho 

das personagens, dando sempre ao sujeito uma noção de que lealdade ao que visualiza. 

A forma como o desenho na animação é criado, é exatamente igual a qualquer outro 

estilo de desenho propondo-se sempre a elevação do mesmo a uma terceira ou até 

mesmo quarta dimensãoo. 

 

12. O último princípio da animação é o ‘Appeal’ ou seja, a personagem ou objeto deve 

possuir um certo encanto, em qualquer papel que desempenhe. Isto é geralmente 

atingido, por uma imagem limpa, e fácil de compreender. Também, dando à personagem 

uma personalidade, torna-a mais credível e faz com que este consiga interagir com o 

público. 
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3. Trend Boards e Ilustração 

 

3.1. Trend Boards 

 

Numa fase inicial do projeto criaram-se Trend Boards representativos da época pretendida para o 

desenvolvimento e criação das ilustrações. Nos mesmos, procurou-se expor as preferências de 

vestuário, tanto feminino como masculino, as atividades sociais e passatempos das comunidades, 

a arquitetura e algumas referências de cor e de conceitos que pareciam concordar com os ideias 

propostos. Durante toda a pesquisa, que durou no máximo três semanas do tempo total do 

projeto, conseguiu-se diversas referências visuais para elaboração dos  Trend Boards que se 

seguem. 

 

 

 

 
Figura 11 –Trend Board I, Levantamento de Época – 

Recolhida a 12/05/2014 
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Figura 12 –Trend Board II, Levantamento de Época– 
Recolhida a 12/05/2014 

 

Figura 13 –Trend Board III, Levantamento de Época – 
Recolhida a 12/05/2014 
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Figura 14 –Trend Board IV, Levantamento de Época – 
Recolhida a 12/05/2014 

 

Conseguiu-se, portanto recolher de entre as referências apresentadas, diversos elementos que se 

acreditam ser fundamentais no projeto. A cor, que será mais tarde fundamentada, deverá ser de 

um tom sépia. As texturas de papel também se apresentam gastas e com diferentes tonalidades 

ao longo de todo o exemplar, fator de extrema importância para as texturas mais tarde 

utilizadas aquando da realização da aplicação. 

 

Também, sendo o excerto apresentado de dois capítulos focado em duas personagens masculinas 

e dentro de um edifício da época, todo o levantamento relativo ao vestuário e à arquitetura 

ajudou a projetar os espaços e a indumentária necessária para transmitir as mensagens 

pretendidas. 

 

É ainda de mencionar que recorreu-se ao cinema alusivo à época para se compreender melhor o 

tema pretendido como também os espaços e as personagens, tendo sempre em conta a forma 

como se movem e como se expressam. Para tal efeito, focou-se principalmente no filme do 

realizador Tim Burton, ‘Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street’ que encarna de certa 

forma o espírito londrino do século XIX aliando-se a temas obscuros e esotéricos, recorrentes na 

obra literária escolhida para este projeto. 
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3.2. Testes de estilos gráficos e mancha 

 

Relativamente aos estilos gráficos, primeiramente procurou-se criar ilustrações de forma 

exclusivamente digital. Comprovou-se, rapidamente, com poucos testes que tal método não se 

enquadraria no tema, e no conceito pretendido visto que, não parecia orgânico o suficiente, 

devido à falta de experiência com os materiais disponíveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 –Estudos de sombra, traço e grafismos digitais – 
Recolhida a 27/05/2014 
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Procurou-se então realizar estudos de trama, grafismos e manchas de forma manual, utilizando 

apenas grafite entre as durezas 7B e 9B, conseguindo assim um traço mais escuro. 

Primeiramente e mais importante, tentou-se conseguir fluidez e espontaneidade do traço de 

forma a parecer-se com um esboço num bloco de notas. 

 

Também o traço e mancha escolhidos pretendem conferir às ilustrações liberdade, como se 

fossem criadas sem qualquer propósito e apenas como estudos, quer sejam de objetos, 

expressões faciais ou anatomia. 

A escolha das tramas, do traço e da mancha deveu-se também ao fato do projeto não se 

visualizar como uma mudança total da obra literária escolhida, neste caso ‘Picture of Dorian 

Gray’, mas sim uma ampliação da própria obra para que o leitor pudesse ter maior interação com 

a mesma e para que a mensagem pudesse ser transmitida de uma forma mais visual e fácil de 

compreender. 

 

 
 

 
Figura 16 –Estudos de sombra, traço e grafismos manuais – 

Recolhida a 28/05/2014 
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3.3. Ilustrações 

 

Esta secção do relatório destina-se à exposição das ilustrações criadas ao longo do projeto, tanto 

com tratamento digital e aplicação de texturas desejadas como a ilustração na sua forma mais 

primitiva, ou seja, o desenho como ele é realmente. 

Decorrer-se-á também sobre as texturas utilizadas, sobre as cores que se acharam mais perto 

daquilo que é o conceito do projeto, tema que será também explorado nesta mesma parte do 

relatório. 

Assim sendo, expor-se-ão as ilustrações, procurando sempre criar uma possível visualização do 

antes e do depois de cada ilustração. 
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3.3.1. Estilo, conceito, textura e cor 

 

Tendo em conta que a época de toda a obra literária em questão gira em torno de Londres no 

século XIX, devido à pesquisa e resultados encontrados no que toca às mudanças e evoluções nas 

artes e na literatura dessa mesma época, decidiu-se que o caminho a seguir seria o de um 

conceito de bloco de notas e de esboços de um artista da época.  

Esta mesma ideia deve-se também ao facto de que o objeto principal da obra literária é uma 

pintura criada por uma das personagens de maior carga dramática, o que se acredita que irá 

enaltecer a própria personagem e todo o enredo da história. 

 

Relativamente ao estilo, procurou-se sempre manter uma certa simplicidade, não enchendo 

demasiado cada página com informação visível, para que o leitor não tivesse qualquer margem 

para se confundir. 

Também se pensou na disposição das ilustrações e das animações sendo que, um ser humano, na 

sua generalidade, lê de cima para baixo e da esquerda para a direita. Consequentemente, o 

layout do eBook apresenta-se segundo estas mesmas noções, ou seja, as ilustrações que têm 

alguma conteúdo ou com as quais o leitor possa interagir, são expostas do lado esquerdo para 

que o leitor possa, desde logo, interagir e perceber a história de uma forma simples mas 

apelativa. 

 

No que toca à cor, notou-se uma constante repetição do tom sépia nas referências visuais 

encontradas, e, sendo essa a cor mais aproximada do papel da época, optou-se por avançar com 

a mesma. Assim, ao longo do eBook todo o texto, ilustrações e animações são utilizados seguindo 

um degradé de um tom de sépia mais escuro, fornecendo de imediato um contraste muito maior 

entre elementos de comunicação e as texturas utilizadas. Estes tons mais escuros foram 

utilizados também pois pretendia-se criar a ilusão de que os elementos estavam gravados no 

papel, como num bloco de notas antigo. 

 

Por fim, as texturas, tal como foi referido anteriormente, seguiram o conceito de um bloco de 

notas e esboços de um artista de século XIX, desde as páginas interiores à capa utilizada. 

Texturas de tal tipo forneceram logo ao projeto com um ambiente antigo, ou vintage, 

estabelecendo como consequência, a maior parte do apelo do projeto. 
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Figura 17 –Textura para página interior – 
Recolhida a 20/05/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 –Textura para capa de eBook – 
Recolhida a 20/05/2014 
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3.3.2. Ilustrações sem tratamento vs. Ilustrações com tratamento  

 

Ao longo desta mesma secção, pretende-se discursar sobre a forma como foram criadas as 

ilustrações, tanto de forma manual como também o seu tratamento digital. Para este efeito, 

procurar-se-á descrever da forma mais técnica possível, dando assim a compreender todos os 

componentes dos materiais elaborados. 

Tentar-se-á sempre intercalar a ilustração sem tratamento digital com o seu par devidamente 

tratado como forma de comparação entre ambos, obtendo uma melhor visualização das figuras e 

das diferenças entre as mesmas. 

 

 

Figura 19 –Basil Hallward desloca-se enquanto Dorian o observa,  
Comparação entre Trabalho manual e digital –Recolhida a 18/06/2014 

 

Após a criação da primeira ilustração, demonstrada acima, e, aquando da compilação de todos os 

materiais em iBooks Author, achou-se necessário criar uma animação a partir da mesma, devido 

ao facto de se descrever a ação que se passava naquele dado momento, ou seja, a de uma 

personagem se deslocar enquanto a outra observa. 

Logo, precisou-se de deslocar a personagem mais à esquerda um pouco para que existisse espaço 

suficiente para a deslocação que seria animada mais tarde. 

É de referir que todas as ilustrações demonstradas neste relatório, após terem sofrido as 

alterações digitais, foram colocadas sobre uma textura de papel antigo, que foi já definida 

anteriormente. 
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Figura 20 –Basil e Dorian encontram-se e começam a conversar,  

Comparação entre Trabalho manual e digital –Recolhida a 18/06/2014 

 

Como forma de dar a conhecer as personagens criaram-se algumas ilustrações apenas com as 

faces das mesmas. Consequentemente, tentou-se colocar estas ilustrações de uma forma 

estratégica para que ficassem coordenadas com partes dos capítulos onde se inseriam conversas 

e diálogos entre as ambas personagens, conseguindo assim animações e interação entre a 

ilustração e o consumidor final pois o leitor poderá tocar numa das faces e automaticamente irá 

surgir uma caixa de diálogo, dando então um maior sentimento de pertença ao leitor, fazendo 

com que se sinta parte da própria conversa e criando sempre expectativa no que toca à resposta 

por parte da personagem contrária. 
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Figura 21 –Pertences de Basil Hallward para a sua viagem,  

Comparação entre Trabalho manual e digital –Recolhida a 18/06/2014 
 

Para a terceira ilustração, sendo uma representação dos objetos na posse de uma das 

personagens a dada altura, acreditou-se que o caminho mais interativo e apelativo a seguir seria 

o de criar uma ação, que, ao clicar sobre a ilustração, esta expandir-se-ia e poderia depois ser 

manipulada pelo leitor, isto é, o sujeito poderia fazer zoom in ou zoom out na imagem, 

explorando assim os detalhes, neste caso do chapéu ou da mala. 

Figura 22 –Basil Hallward afirma que precisa falar com Dorian Gray,  
Comparação entre Trabalho manual e digital –Recolhida a 18/06/2014 
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A quarta ilustração é utilizada em duas páginas consecutivas do eBook. É, mais uma vez, 

interativa pois ao estar intercalada com texto que apenas expõe informações sobre a situação a 

dada altura, foi possível fazer com dispor as páginas tendo pelo menos um parágrafo expositivo e 

de seguida, o leitor poderia tocar na ilustração e surgiria um balão de fala, expondo o diálogo da 

personagem representada, procurando novamente, fazer com que o leitor se sinta parte da 

própria conversa e situação. 

 

 
Figura 23 –Estúdio de Dorian Gray,  

Comparação entre Trabalho manual e digital –Recolhida a 18/06/2014 

 

Procurou-se, com algumas das ilustrações demonstrar o ambiente em que se encontravam as 

personagens, sem qualquer necessidade por interação. Devido à necessidade de demonstrar o 

cenário de uma forma mais ampliada, procurou-se reduzir o texto presente na mesma página, 

dividindo-o em duas colunas de apenas um parágrafo cada. Também, se o sujeito observar de 

forma pormenorizada, poderá notar que uma das ilustrações seguintes encontra-se presente na 

sua totalidade na mesma ilustração apresentada acima, sendo esta a vela acima da lareira. 

Ao longo do eBook podem-se dividir os cenários em dois espaços distintos, criando assim uma 

dicotomia bastante acentuada entre ambos, fazendo com que, de imediato, o leitor sinta a 

transição de espaços no momento oportuno. 
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Figura 24 –Basil Hallward expõe as suas preocupações por Dorian,  
Comparação entre Trabalho manual e digital –Recolhida a 18/06/2014 

 

Tal como a quarta ilustração, a imagem apresentada acima é utilizada duas vezes de forma 

consecutiva ao longo do projeto. Isto ocorre devido ao facto de se seguirem duas falas 

extremamente grandes por parte da mesma personagem e sem qualquer intervalo entre ambas. 

Assim, de forma a não sobrecarregar uma só página com demasiada informação, crê-se que a 

melhor solução foi a de desdobrar as falas em mais páginas. 

Figura 25 –Dorian Gray encontra-se sozinho,  
Comparação entre Trabalho manual e digital –Recolhida a 18/06/2014 
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Atendendo ao texto da página, procurou-se retratar o ambiente vivido na mesma. Neste caso, 

sentia-se um ambiente pesado e de solidão. Assim, criou-se a personagem principal, Dorian Gray, 

virado de costas, sem quaisquer outros elementos, demonstrando solidão. Também, o 

movimento e fluidez do casaco e da sombra gravitam para a direita, acabando por enquadrar 

também o próprio texto. 

 

Figura 26 –Conversa entre ambas as personagens,  
Comparação entre Trabalho manual e digital –Recolhida a 18/06/2014 

 

De seguida procurou-se criar uma ilustração em que pudesse ligar ambas as personagens, quase 

como se uma nascesse da outra, procurando criar outra dicotomia entre a criação da pintura por 

parte de Basil Hallward e a mudança na personalidade de Dorian Gray. Contudo, ao colocar a 

ilustração na aplicação, notou-se que esta não correspondia ao fluxo de eventos e de diálogo da 

personagem. Como solução, precisou-se de inverter por completo a ilustração para que a ideia 

de ler da esquerda para a direita estivesse sempre presente. Fazendo então com que o leitor 

clicasse na parte esquerda primeiro e só depois na parte direita da ilustração. 

Surgiu ainda outra situação problemática na colocação desta ilustração visto que a fala da 

personagem esquerda era, mais uma vez, extensa e agora não poderia ser separada ou perderia 

qualquer sentido. Após diversas tentativas de solução, achou-se que a melhor seria manter o 

diálogo como um todo aplicando uma opção de scroll up e scroll down na fala da personagem. 
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Figura 27 –Vela utilizada por Dorian Gray para iluminar a escadaria,  

Comparação entre Trabalho manual e digital –Recolhida a 18/06/2014 
 

Ao longo do trabalho, algumas das ilustrações foram criadas com o propósito de acompanharem o 

texto, sem qualquer interação, demonstrando uma parte da ação, ou um objeto crucial para a 

mesma. Tal como a ilustração apresentada acima, a de uma vela utilizada por Dorian Gray para 

iluminar a escadaria e o quarto inabitado para onde se desloca com Basil Hallward. Dá-se assim, 

a transição para o segundo capítulo desenvolvido ao longo do projeto. 

Figura 28 –Pormenor da mão de Dorian Gray ao abrir a porta para o quarto inabitado,  
Comparação entre Trabalho manual e digital –Recolhida a 18/06/2014 
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À semelhança da terceira ilustração previamente apresentada, a Figura 28 na sua versão 

reduzida, demonstra apenas um pormenor da ilustração total, podendo ser tocada, o que irá, de 

imediato, fazer com que se expanda e tornando-se propícia a zoom e scroll, provendo o leitor de 

um maior poder de observação e exploração. 

 

 
Figura 29 –Expressão de terror de Basil Hallward,  

Comparação entre Trabalho manual e digital –Recolhida a 18/06/2014 

 

Como forma de suavizar a interatividade e colocar na obra alguns momentos em que apenas se 

visualizam as ilustrações como meios para se acompanhar o texto, criaram-se expressões faciais 

que demonstram o ambiente vivido a dado momento, como por exemplo a expressão de Basil 

Hallward ao olhar para o quarto inabitado. 

Também, com a ilustração apresentada acima, pretendeu-se preparar o leitor para a ilustração e 

momento do texto que se seguia, sendo esse a panorâmica do quarto onde estavam agora as duas 

personagens, em que apenas se pode ver uma carpete antiga, uma mesa, uma cadeira, uma 

estante sem livros ou quaisquer outros objetos e uma moldura coberta por um manto. 

 

 

 

 

 

 

 



Gonçalo Rodrigo Gonçalves Costa 

48 

 

Figura 30 –Panorâmica do quarto inabitado,  
Comparação entre Trabalho manual e digital –Recolhida a 18/06/2014 

 

Mais uma vez, criou-se uma ilustração para demonstrar o cenário em que se encontram as 
personagens a dada altura da história. É de notar que desta vez, o cenário interativo, sendo que 
se pode tocar no mesmo, expandindo-o, dando ao leitor a habilidade de explorar a ilustração e 
visualizar qualquer pormenor mais facilmente. 

Figura 31 –Basil Hallward incrédulo com a vela a iluminar a pintura à sua frente,  
Comparação entre Trabalho manual e digital –Recolhida a 18/06/2014 
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Figura 32 –Dorian Gray, sentido-se orgulhoso,  
Comparação entre Trabalho manual e digital –Recolhida a 18/06/2014 

 

 

Figura 33 –Dorian Gray com a cabeça encostada à janela,  
Comparação entre Trabalho manual e digital –Recolhida a 18/06/2014 
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Figura 34 –Dorian Gray furioso, olha para Basil Hallward,  
Comparação entre Trabalho manual e digital –Recolhida a 18/06/2014 

 

Criou-se depois uma sequência de ilustrações de forma a demonstrar a continuidade da interação 
entre as duas personagens, sem qualquer interatividade,, prendendo o leitor ao texto, e 
consequentemente preparando-o para os momentos que se seguiriam da história. 

 

Figura 35 –Baú e faca presentes no quarto,  
Comparação entre Trabalho manual e digital –Recolhida a 18/06/2014 
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Ao longo do eBook pretende-se informar o leitor com curiosidades sobre a época da obra literária 
ou sobre o autor da mesma. Neste caso, com a figura 35, pode-se tocar na mesma e irá surgir um 
texto que explica muito brevemente a história da cutelaria e o principal centro de produção de 
cutelaria. 

Desta forma, atinge-se outro dos objetivos do projeto, o de fomentar a cultura na sociedade e 
nas mais diversas comunidades e culturas. 

 

Figura 36 –Assassinato de Basil Hallward,  
Comparação entre Trabalho manual e digital –Recolhida a 18/06/2014 

 

Seguindo o mesmo conceito da primeira ilustração apresentada, a Figura 36 foi utilizada como 
animação, simulando o movimento da mão e da faca no assassinato de uma das personagens. 
Procurou-se dar grande ênfase à lâmina da faca através do forte contraste luz – sombra fazendo 
com a mesma sobressaísse. 

 

 

 

 

 

 

 



Gonçalo Rodrigo Gonçalves Costa 

52 

Figura 37 –Corpo de Basil Hallward inanimado na cadeira,  
Comparação entre Trabalho manual e digital –Recolhida a 18/06/2014 

 

Criou-se a décima nona ilustração de forma a inicialmente demonstrar apenas um pormenor da 

mesma, levando o leitor a tocar sobre a mesma, fazendo com que se expanda, quase que 

funcionando como uma forma de colocar o leitor numa posição de detetive, movendo, ampliando 

e reduzindo a imagem e observando os seus detalhes. 

Figura 38 –Dorian Gray sai do quarto com a vela na mão,  
Comparação entre Trabalho manual e digital –Recolhida a 18/06/2014 
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 Figura 39 –Dorian Gray bate à porta de sua casa como forma de fingimento,  
Comparação entre Trabalho manual e digital –Recolhida a 18/06/2014 

 

Figura 40 –Porta da casa de Dorian Gray a fechar-se na bruma da noite,  
Comparação entre Trabalho manual e digital –Recolhida a 18/06/2014 
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À semelhança da sequência de figuras entre a Figura 31 e a Figura 34, como final do capítulo, 

procurou-se criar uma sequência de ilustrações que conseguisse passar a mensagem de uma 

forma simples e concreta , mas sempre apelando um pouco à imaginação do leitor, criando 

representações do texto, e utilizando-as como acompanhamento do mesmo. 

 

Falando de um ponto de vista técnico, as ilustrações foram submetidas a um processo de 

manipulação de cor em Photoshop, e cada uma foi construída através de camadas, na medida em 

que na base estaria a textura do papel em modo Normal, de seguida apresentar-se-ia a ilustração 

devidamente modificada também em modo Normal, e por fim, no topo das camadas, ou 

comummente referidas como layers estaria novamente a textura de papel antigo mas desta vez 

no modo Color. 

 

As ilustrações na sua forma mais bruta, sofreram alterações na sua composição cromática para 

que se pudesse encontrar o tom sépia pretendido para o eBook. Assim sendo, primeiramente, 

utilizando a opção Color Balance do software mencionado alteraram-se os valores cromáticos 

presentes em três níveis, Shadows que passaram a ter Color Levels de +46 , 0 e -10, 

correspondentes a Cyan, Magenta e Yellow respetivamente. Seguindo o mesmo esquema de 

Color Levels, para os Midtones, decidiu-se utilizar os seguintes valores, +89, 0 e -20 conforme 

mencionado anteriormente. Por fim, neste patamar do processo, para os Highlights definiu-se 

que os valores, seguindo exatamente o mesmo esquema de cor seriam +7, +7, -2. 

Passou-se depois para outro nível do processo, a manipulação em Hue/Saturation em que, no 

modo Master os valores deveriam ser Hue: -18, Saturation: +100, Lightness:-17. 

Contudo, este processo não se verificou infalível para todas as ilustrações, sendo necessário 

criar-se pequenos ajustes, principalmente na saturação e no brilho das mesmas. 
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4. Animação de conteúdo 

 

Ao longo desta parte do relatório, discursar-se-á sobre as animações realizadas, e as formas de 

interação entre o leitor e o projeto realizado, explicando os objetivos e utilização de 

determinados elementos em partes específicas do projeto. 

Definir-se-á pormenorizadamente os processos de criação das animações, da exportação das 

mesmas e a forma como se encontram dispostas no produto final. 
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4.1. Formas de animação 

 

De uma forma geral, implementaram-se menos animações do que o esperado devido a pequenas 

limitações de software que comprometiam fortemente o conceito de todo o projeto. Tais 

advertências serão explicadas mais tarde. 

Contudo, para algumas das animações previstas, conseguiu-se uma solução que conseguia 

permanecer dentro do ambiente pretendido e por sua vez suportava as animações sem qualquer 

contratempo. 

Assim sendo, as animações em vídeo surgem na página dois e na página vinte e três do segundo 

capítulo do projeto, sendo ambas animações de três segundos cada uma. 

Foram criadas utilizando as ilustrações previamente expostas com os devidos tratamentos de cor 

e com a ajuda do software Adobe After Effects. 

 

Iniciou-se o processo de animação pela criação de uma nova composição e por importar os 

materiais necessários para a mesma. De seguida, foi necessário selecionar a layer 01_Color e 

estabelecer o seu modo para Color de forma a que se comportasse como a layer que dá cor às 

demais. Também, na primeira animação, foi necessário aplicar um efeito de Directional Blur com 

uma direção de +116º e o comprimento do efeito foi determinado como sendo 2,5 pontos. Isto 

permitiu à animação do andamento da personagem tornar-se mais fluida e leve à vista do leitor. 

 

Relativamente às keyframes, determinou-se que a composição correria sobre uma média de 

vinte e cinco keyframes. Em ambas as animações criadas, a primeira frame as posições dos 

elementos constituintes das ilustrações em causa encontravam-se no lugar de origem. Contudo, 

no final da linha de tempo, colocou-se uma keyframe que determinava que a personagem mais à 

esquerda mover-se-ia para fora da ilustração, dando assim uma noção de movimento. 

 

Já na segunda animação, realizou-se o mesmo processo, mas desta vez, aboliu-se o efeito de 

Directional Blur e a mão que segurava a faca movimentava-se segundo um arco, seguindo os 

doze princípios da animação, neste caso, seguindo o princípio de ‘Arcs’ ou, Arcos, que diz que os 

movimentos, a não ser que sejam de alguma forma robóticos, devem seguir linhas arqueadas ou 

circulares, pois assim é possível conferir à animação maior realismo e suavidade. 

 

Quanto à solução encontrada para a implementação dos vídeos, decidiu-se recorrer aos fundos 

fornecidos pelo software iBooks Author, encontrando-se um fundo que se parece com uma folha 

rasgada. Assim, utilizou-se esse mesmo fundo como suporte para os vídeos de animação, não 

perdendo a noção de bloco de esboços, ou seja, o conceito para o projeto. 

 

Foram utilizadas outras formas de interatividade e animação no projeto, provendo-o de vida e de 

apelo. Recorrendo aos materiais fornecidos, mais uma vez, pelo iBooks Author, procurou-se 

colocar as ilustrações de forma a que se pudessem criar diálogos entre as personagens através  
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das ilustrações, deixando que o leitor desse início e pusesse um fim aos diálogos quando 

quisesse, isto foi conseguido por meio de introdução de pop-overs, ou balões de diálogo que 

surgiam aquando do toque numa parte específica da ilustração. 

Também se recorreu ao mesmo processo para criar curiosidades sobre objetos presentes na obra 

ou sobre o autor da mesma. 

 

Criaram-se também galerias individuais para algumas das ilustrações o que permite ao leitor que 

com apenas um toque sobre a ilustração, possa expandi-la e explorá-la, aumentando-a, 

diminuindo-a e passando por todos os seus detalhes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41 –Animação I - Início,  
Animação –Recolhida a 27/06/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42 –Animação I - Desenvolvimento,  
Animação –Recolhida a 27/06/2014 
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Figura 43 –Animação I - Fim,  
Animação –Recolhida a 27/06/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44 –Animação II - Início,  
Animação –Recolhida a 27/06/2014 
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Figura 45 –Animação II - Desenvolvimento,  
Animação –Recolhida a 27/06/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46 –Animação II - Fim,  
Animação –Recolhida a 27/06/2014 
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Figura 47 –Exemplo de diálogo - Início,  
Interatividade –Recolhida a 29/06/2014 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48 –Exemplo de diálogo – Primeira fala,  
Interatividade –Recolhida a 29/06/2014 
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Figura 49 –Exemplo de diálogo – Segunda Fala,  
Interatividade –Recolhida a 29/06/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50 –Exemplo de expansão – Pormenor,  
Interatividade –Recolhida a 29/06/2014 
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Figura 51 –Exemplo de expansão – Imagem expandida,  
Interatividade –Recolhida a 29/06/2014 
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5. Compilação em software final 

 

Toda o projeto foi, no final, compilado e ligado dentro do software iBooks Author, que é uma 

base intuitiva e rápida de se usar para a criação de livros interativos para plataformas digitais 

portáteis. É possível incorporarem-se vídeos, objetos a três dimensões, imagens, através das 

mais diversas formas. 

Assim sendo, este projeto foi, de modo a chegar a um resultado final, tratado dentro do 

software mencionado acima. 

 

Começou-se por criar a capa, utilizando uma textura de um bloco de notas antigo e adicionaram-

se elementos decorativos, bem como o título e o nome do autor de forma a conseguir desde logo 

o ambiente e a preferência pelo antigo, pelo vintage do projeto. 

 

De seguida, preferiu-se começar logo pela criação da aplicação propriamente dita, visto que o 

índice poderia ser tratado no final, facilitando a disposição dos componentes do projeto no 

índice. 

Procurou-se manter sempre as margens iguais e determinou-se que não se iriam utilizar 

distribuições para além de uma e duas colunas de texto. 

 

Tal como já foi referido neste relatório, a disposição do texto, das animações e das ilustrações 

seguiu sempre o ideal de que o ser humano lê de cima para baixo e da esquerda para a direita. 

Este conceito verificou-se, para além do texto, na criação da interação por diálogo, sendo que a 

primeira personagem a expressar o seu diálogo é sempre a personagem que se encontra mais à 

esquerda. 

Todo o fundo, como já foi mencionado, foi a textura de uma folha de papel antigo em tons de 

sépia. Este mesmo fundo verificou-se em todo o projeto. 
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6. Conclusão 

 

Ao longo deste projeto pôde-se adquirir um vasto leque de conhecimentos nas mais diversas 

áreas, desde os teóricos, através da pesquisa e dos levantamentos de época aprofundados de 

forma a conseguir atingir uma maior fidelidade à época pretendida, ou seja Londres no século 

XIX, aos conhecimentos práticos, através do extenso trabalho com ilustração artística e com a 

animação, que contribuiu não só para o conhecimento de materiais, suportes e softwares como 

também para a prática, de forma extensa, do desenho e da ilustração.  

No que toca ao acompanhamento, deve-se referir que foi prestado de uma forma sempre 

construtiva e com o intuito de criar cada vez mais motivação para a boa elaboração do projeto. 

 

O foco deste projeto, e por consequência, toda a pesquisa, e todo o trabalho desenvolvido 

distribuiu-se pelas áreas da Ilustração, da Animação e do Design Editorial. 

Como tal utilizaram-se diversos softwares como forma de solucionar as tarefas impostas, sendo 

que a utilização de Adobe Photoshop predominou no tratamento de imagem de forma a que 

existisse coerência entre os elementos constituintes do projeto, Adobe After Effects foi utilizado 

predominantemente na elaboração de animações em vídeo para posterior aplicação em iBooks 

Author, software utilizado como agente  de junção de todos os objetos criados ao longo deste 

projeto. 
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6.1. Advertências 

 

Ao longo da realização do projeto, notaram-se algumas advertências, as quais acredita-se que 

foram solucionadas da melhor forma possível sem comprometer quaisquer componentes do 

conceito geral do projeto. 

Primeiramente, a compatibilidade entre o texto e a ilustração, isto é, a dificuldade entre 

conjugar as ilustrações com cada parte do texto de forma a que não se separassem partes 

importantes da obra literária levando a perdas de informação e da narrativa. Após a 

identificação do problema, desde logo achou-se que uma das formas de solucionar a situação 

seria por exemplo, nas falas maiores, aliar uma ilustração que retratasse uma expressão facial da 

personagem que discursava nesse exato momento e criava-se de imediato um momento de 

interatividade, pois ao tocar sobre a face da personagem, o leitor teria acesso ao diálogo e à 

continuidade sem interrupções da narrativa. 

 

Também relativamente à pesquisa e ao tratamento da informação adquirida, notaram-se alguns 

contratempos, na medida em que, devido à necessidade de se ser fiel à época, foi necessário 

encontrar a informação mais fidedigna possível. Para tal, efetuou-se um levantamento de época, 

quer por pesquisa em referências bibliográficas como visuais e cinematográficas, resultando em 

quatro trend boards que se complementam uns aos outros, transparecendo consequentemente as 

atividades praticadas, estilos de vida, vestuário, arquitetura, texturas e cores da época. 

 

Após a criação dos trend boards colocou-se outro problema, a escolha acertada de conceito, e 

juntamente com tal situação aliaram-se as escolhas de texturas e cores. Como solução, decidiu-

se seguir o conceito de um bloco de notas e de esboços de um artista do século XIX, aliando 

texturas de papel antigo e quase que com alguma história, a tons de sépia claros e escuros de 

forma a criar um contraste suficiente para ultrapassar qualquer situação de má leitura ou 

visualização da obra. 

 

Por fim, é de referir as dificuldades com o software utilizado para compilar todos os materiais, 

neste caso o iBooks Author, devido às limitações que apresentou quando ao facto de não aceitar 

corretamente vídeos sem fundo, ou imagens sem fundo na maior parte das suas ferramentas, 

dificultando a incorporação dos elementos dentro do conceito. Como tal, chegou-se à solução de 

criar molduras que fossem alusivas as rasgões de papel e utilizá-las como suporte para os vídeos, 

enquanto que as galerias de imagens, sendo que estas são capazes de se expandirem, 

necessitaram de um maior estudo do fundo utilizado para que se enquadrassem sem 

comprometer a fidelidade ao conceito. 
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6.2. Perspetivas Futuras 

 

Após alguma reflexão, considerou-se que este tipo de projeto, num futuro próximo poderia, com 

os avanços na tecnologia a cada dia que passa, transformar-se em aplicações holográficas. 

Crê-se que realmente, o caminho a seguir será o da holografia para as plataformas tecnológicas 

portáteis, dando ao público formas de interagirem com mundos virtuais, e irreais de uma forma 

apelativa, culta e orientada para a o conhecimento de áreas que, talvez, de outra forma não se 

conseguiriam tornar tão conhecidas. 

 

Também, o facto de se recorrer à holografia, traria às plataformas digitais e às aplicações das 

mesmas um olhar cada vez mais jovem e ao mesmo tempo possibilitaria a expansão do público-

alvo atingido pois muitas das limitações impostas pela idade, deixariam de existir, visto que o 

produto com que o ser humano interagiria seria virtual, no entanto, apenas à distância de um 

toque ou até mesmo de uma ativação por voz. 
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8. Anexos 

 

De forma a apresentar as partes mais distintas da aplicação decidiu-se demonstrá-las na secção 

de Anexos. 
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