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Introdução
Diante do panorama da literatura infantil busquei no acervo ficcional de literatura 

infantil e juvenil e no acervo de livros teóricos da biblioteca do Sítio da Leitura da 
CÁTEDRA PUC-Rio material para desenvolver minha pesquisa PIBIC. O tema central dessa 
pesquisa partiu de um questionamento sobre como os livros infantis poderiam estimular a 
fantasia, a imaginação, o pensamento e a expressão das pessoas, considerando que a 
imaginação e a criatividade são importantes instrumentos para a solução inteligente de 
problemas e conseqüentemente para uma melhor qualidade de vida.

Objetivos
Parti da premissa que nos livros que possuem um diálogo entre a palavra e a imagem a 

imaginação das pessoas seria mais estimulada do que em outros livros. Procurei comprovar 
essa premissa durante meus estudos. Porém ao entrar em contato com o material teórico que 
selecionei para pesquisa o meu objetivo mudou um pouco e passei a pensar de maneira mais 
ampla. Objetivei essa pesquisa na investigação de como a educação poderia estimular o 
desenvolvimento da fantasia e da criatividade e como o veículo do livro ilustrado poderia 
instigar tanto adultos como crianças a desenvolverem sua capacidade de fantasiar.

Metodologia
Utilizei a biblioteca Sítio da Leitura da CÁTEDRA PUC-Rio como fonte para a minha 

pesquisa que se resumiu em dois momentos, o primeiro foi o de leitura de teóricos e a 
segundo foi a análise de livros infantis. 

A leitura de teóricos contemplou autores com Bruno Munari, Gianni Rodari, Peter Hunt 
e Sophie Van der Linden. A partir dessas leituras pude ter uma visão mais ampla do livro, da 
literatura, educação, criatividade, fantasia e principalmente do papel do designer diante dessas 
situações.

Leitura de teóricos
Primeiros apanhados e questionamentos
Bruno Munari, foi um dos primeiros designers a teorizar o processo de 

desenvolvimento de um projeto em design em seu livro Das Coisas Nascem Coisas e o 
primeiro a pensar no livro infantil como um objeto que envolve um único projeto, e que 
relaciona todos os elementos do texto integrados com o suporte. Munari produziu alguns 
livros que estimulam vários sentidos, como o Na Noite Escura.

O livro Fantasia de Bruno Munari é um livro teórico no qual ele coloca muitas 
questões que me fizeram refletir mais profundamente do que esperava. O autor começa o 
livro com uma frase que deu início a um primeiro questionamento sobre a relevância da 
pesquisa que estava fazendo, tanto para mim como para a sociedade. Neste momento 
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identifiquei o que ele fala sobre o seu próprio livro com o que eu buscava para essa 
pesquisa:

O objetivo dessa obra é analisar, investigar e dar definições buscando 
constantes compreensíveis para a lógica e comunicáveis.
(Munari, 2007 p. 9)

Enfrentarei este estudo com a experiência resultante da utilização 
contínua dessas faculdades no meu trabalho profissional.
(Munari, 2007 p. 9)

Não esgoto o problema, mas dou início a um tipo de investigação que 
abra caminho a um estudo mais amplo que explique às pessoas como 
podem ser criativas.
(Munari, 2007 p. 20)

Li esse livro, pois Munari define quatro conceitos fundamentais para a minha 
pesquisa; fantasia, invenção, criatividade e imaginação. 

Para o Autor, fantasia é a mais livre de todas, livre de pensar o que quiser, até a coisa 
mais absurda, incrível ou impossível, não leva em conta a viabilidade ou o funcionamento 
do que foi pensado. É relacionada ao que se conhece.

Invenção também se relaciona com o que se conhece, mas com a finalidade de uso 
prático. O inventor não costuma preocupar-se com a estética. Inventar significa pensar em 
alguma coisa que anteriormente não exista.

Criatividade é a utilização finalizada da fantasia e da invenção. Projetar ainda que 
livre como a fantasia e exato como a invenção, abrange todos os aspectos de um problema, 
não só a imagem como a fantasia, não só a função como a invenção, mas também os 
aspectos psicológicos, sociais, econômicos e humanos. Pode-se falar do design como sendo 
a concepção do projeto.

Imaginação é o meio para tornar visível o que pensa a fantasia, a invenção e a 
criatividade. Em algumas pessoas a imaginação é ativa, desenvolta, em outras ela é 
carente. Existem pessoas que tornam visível as pessoas carentes de imaginação aquilo que 
é fantasia, a criatividade e a invenção pensam (pensado pelo projetista).

Após definir tais conceitos, Munari os separa em dois grupos;
Fantasia, invenção e criatividade produzem qualquer coisa que anteriormente não 

existia para a pessoa, é uma novidade pessoal, elas criam relação com as coisas que 
existem.

Imaginação pode imaginar qualquer coisa que já existe, mas que no momento não 
está disponível entre nós. Ela não é necessariamente criativa. Há certos casos em que a 
imaginação não consegue tornar visível um pensamento fantástico.

Além dessas definições o autor reflete sobre a cultura, a educação infantil, a 
sociedade e a responsabilidade social, liberdade e autonomia. 

Comecei, então, a questionar sobre a importância da cooperação, do 
compartilhamento que são o fundamento de uma sociedade e que são competências 
essenciais na atividade de um designer.

Segundo Munari, a cultura é construída a partir de conhecimento e quem conhece 
pouco conseqüentemente tem pouca fantasia. O conhecimento e a habilidade de criar 
relações entre esses conhecimentos é o que origina a fantasia, invenção e a criatividade.
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É por essa razão que ele coloca que o alargamento do conhecimento e da 
memorização deve ser feito naturalmente na idade infantil através, por exemplo, de jogos. 
O jogo permite que as crianças intervenham, participem, ponham em ação as suas fantasias 
para resolver problemas simples ou visualizar ações diferentes. Habituar crianças a refletir 
sobre a transformação das coisas significa ajudá-las a formarem uma mentalidade mais 
flexível e abrangente. Dessa maneira que as pessoas passam a compreender, solucionar 
problemas e desvendar mistérios ganhando autonomia.

O autor afirma que o indivíduo forma-se nos primeiros anos de vida e assim 
permanecerá durante toda a vida e que depende dos educadores se a criança será mais tarde 
criativa ou repetidora de códigos. Tudo que a criança memoriza permanecerá na sua 
memória e formará sua personalidade. Depende da experiência e da memorização dos 
dados se o indivíduo vai ser livre ou condicionado, ele coloca essa questão com uma 
responsabilidade social. Depende de nós, adultos, transmitir às crianças os dados que as 
ajudarão a compreender e a viver com os outros de um modo criativo, o indivíduo em 
idade infantil não deve ser sufocado por imposições, constrangido em esquemas que não 
são seus, obrigado a copiar modelos.

Munari fala de um ser criativo como livre de preconceitos e flexível voltado para a 
coletividade e que facilmente se adapta as transformações.

Voltando a responsabilidade social e a cultura, o autor defende que a cultura popular 
é uma manifestação contínua de fantasia, criatividade e invenção e que a tradição é a soma, 
em contínua transformação, dos objetivos úteis para as pessoas. Limitar-se a repetir um 
valor, sem fantasia, não significa continuar a tradição, mas travá-la, fazê-la morrer. A 
tradição é a soma dos valores objetivos da coletividade e a coletividade deve renovar-se 
continuamente, se não quiser depauperar-se. Ele coloca a importância dos indivíduos 
criativos no desenvolvimento cultural da coletividade.

Ao final do livro Munari propõe uma série de exercícios para estimular a criatividade 
de crianças que ele experimentou dentro de uma escola.

Educação e responsabilidade social
Nesse momento parti para a leitura de Peter Hunt e Gianni Rodari que me 

estimularam a refletir sobre a relação do adulto com a criança.
Peter Hunt é um dos principais críticos de literatura infantil e juvenil, além disso ele 

leciona sobre o assunto. Seu livro Crítica, Teoria e Literatura Infantil discute questões que 
envolvem a literatura infantil. Neste livro o autor expõe o preconceito que autores, 
estudiosos e leitores de livros infantis sofrem.

Peter Hunt questiona qual é o papel e o valor da “literatura”. A palavra “literatura” 
geralmente tomada no sentido dos melhores escritos, mais duradouros ou mais 
característicos de uma cultura, torna-se no mundo do livro para criança uma palavra 
“difamatória”. A “literatura” simplesmente não é relevante para a maioria dos adultos, e 
muitas pessoas se deliciam por estar numa posição que lhes permita proteger as crianças 
daquilo que elas próprias sofreram. 

Segundo ele, introduzir uma criança na literatura da maneira que ela tem sido 
definida até agora é limitar, e não expandir, sua vida: é transferir a liberdade que advém da 
aceitação de igualdade de todos os textos para a aceitação dos códigos de alguns textos - de 
uma minoria privilegiada.
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Na literatura infantil o papel do leitor é experienciar a leitura e, por isso, que a crítica 
literária infantil é obrigada a aceitar conceitos que a “literatura adulta” ignora. É provável 
que as crianças-leitoras, que estão no processo de aprendizagem de normas sociais e 
literárias, farão uma leitura dessas normas que tenderá a construir um sentido diferente 
daquele (geralmente) aceito pelos adultos. O leitor leva para a leitura do livro a sua 
personalidade, formação, educação e cultura, por isso as interpretações dos leitores são tão 
distintas. A literatura é uma experiência total e não podemos ignorar o aspecto de sua 
materialidade.

O adulto lê o livro infantil “em nome de uma criança”, para recomendar ou censurar 
por alguma razão pessoal ou profissional, ele supõe um público implícito e leva a juízo 
intelectual se o livro é ou não apropriado a esse público. Ele julga o seu objetivo, o uso do 
texto (educação, social, diversão), a conveniência do conteúdo (como o adulto percebe) e a 
complexidade lingüística.

Peter Hunt diz que é essencial que nós, adultos que selecionam os livros para 
crianças, nos exercitemos quanto à sensibilidade em relação às palavras que transmitem a 
história, pois o público infantil, os leitores, não tem direito ao voto, são críticos que em 
última instância fazem os livros, não as crianças. As crianças podem ter liberdade para 
escolher dentre o que há para ser escolhido, mas não é a mesma coisa.

O autor também se pergunta por que a linguagem do livro infantil precisa ser 
simplificada. Ele justifica que a linguagem para criança deve ser expansiva e visionária; 
tudo o que restou foi um desfile de clichês limitadores. “Simplificar” não torna o texto 
acessível; apenas “segrega” os leitores e não lhes oferece a oportunidade para expandir 
suas ideias.

A literatura (e seu estudo) atravessa todas as fronteiras genéticas já estabelecidas. 
Históricas, acadêmicas e lingüísticas; ela requer contribuição de outras disciplinas; é 
relevante para uma ampla classe de usuários, apresenta desafios singulares de interpretação 
e de produção.

Supor que a literatura infantil seja de algum modo homogênia e subestimar sua 
diversidade e vitalidade. É uma triste reflexão sobre a universidade que a própria riqueza, 
diversidade e vitalidade da literatura infantil tenham atuado contra sua aceitação.

Hoje podemos examinar o que apreciamos, em lugar de apreciar o que devemos 
apreciar. No ponto de vista histórico os livros infantis eram uma contribuição para a 
história social, literária e bibliográfica. No ponto de vista contemporâneo eles são 
considerados vitais para alfabetização e para a cultura, além de estarem no auge da 
vanguarda da relação palavra e imagem nas narrativas, em lugar da palavra simplesmente 
escrita. Em geral supõe-se que esses livros representem hoje - e deveriam representar - a 
liberdade de pensamento. 

Lendo o livro a Gramática da Fantasia de Gianni Rodari pude exaltar um caráter 
político e social na minha pesquisa. Diante desse ponto de vista entendi que a criatividade 
pode ser um transformador de realidades e de modelos vigentes.

Neste livro Gianni Rodari expõe métodos de incentivar a criatividade, a fantasia e a 
imaginação das crianças e atribui esse papel a educação tanto dos pais como das escolas. 
Todas essas atividades também têm como objetivo o contato afetivo com a criança, contato 
esse que não deve ser desprezado, o desenvolvimento da linguagem, da lógica e da 
estética.
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Ruth Rocha em sua introdução coloca que esse livro acredita no lugar de destaque 
que a imaginação deve ter no processo educacional, acredita na criatividade e sabe o valor 
de liberação que essa palavra pode ter. Não exatamente porque todos sejam artistas, mas 
porque ninguém é escravo. Segundo ela, o atual modelo escolar privilegia a atenção e 
memória e não a imaginação

Rodari define fantasia como sendo criativa e produtiva e imaginação como 
reprodutiva. Criatividade é sinônimo de “pensamento divergente”, isto é, de capacidade de 
romper continuamente os esquemas da experiência. É “criativa” uma mente que trabalha, 
que sempre faz perguntas, que descobre problemas onde os outros encontram respostas 
satisfatórias, que é capaz de juízos autônomos e independentes (do pai, do professor e da 
sociedade), que recusa o codificado, que remanuseia objetos e conceitos sem se deixar 
inibir pelo conformismo. Todas essas qualidades manifestam-se no processo criativo. O 
autor completa citando que todos podem ser criativos, se não quiserem viver em uma 
sociedade repressiva, em uma família repressiva, em uma escola repressiva... É possível 
uma educação pela criatividade. O Movimento de Cooperação Educativa é um exemplo, a 
“criatividade” refere-se a escola toda e não a algumas matérias.

A reelaboração criativa da criança é um processo através do qual a criança combina 
entre si os dados da experiência no sentido de construir uma nova realidade, 
correspondente as suas curiosidades e necessidades e exatamente porque a imaginação 
trabalha apenas com materiais colhidos na realidade (e por isso pode ser maior no adulto), 
é preciso que a criança, para nutrir sua imaginação e aplicá-la em atividades adequadas que 
lhe reforçam as estruturas e alongam os horizontes, possa crescer em um ambiente rico de 
impulsos e estímulos, em todas as direções. Rodari sugere o livro como uma proposta para 
ser colocada ao lado de tantas outras que procuram enriquecer com estímulos o ambiente 
(casa ou escola, não importa) onde crescem as crianças.

O autor faz uma crítica aos setores mais poderosos da sociedade dizendo que eles 
realmente não têm nenhuma intenção de privilegiar a imaginação e a criatividade, pois não 
desejam que as pessoas aprendam a pensar, já que o pensamento criativo seria a arma mais 
eficaz de transformação do mundo e, portanto de ameaça a uma ordem social conhecida, 
estabelecida e vantajosa para eles. O fato de que mesmo pessoas empenhadas e bem 
dispostas releguem o papel da criatividade aos momentos de menor empenho é talvez a 
melhor prova de que o sistema desumano em que vivemos tem como um de seus principais 
objetivos a repressão das potencialidades criativas da humanidade.

Lendo Bruno Munari, Peter Hunt e Gianni Rodari pude ter uma visão mais ampla sobre 
a literatura infantil e entendi que apesar de uma análise preconceituosa por parte de alguns 
críticos e acadêmicos, eles contemplarem uma riqueza enorme em relação ao seu conteúdo e a 
interação com seus leitores, atingindo tanto crianças como adultos, que normalmente lêem os 
livros para as crianças. Os livros para crianças estimulam a relação do leitor com o ouvinte, 
reforçando a relação entre pais e filhos.

A partir desse momento entendi a importância que os livros ilustrados podem ter no 
estímulo da criatividade e da fantasia. Com o apelo em relação a imagem, eles aumentam o 
repertório gráfico das pessoas e aumentam as suas possibilidades de expressão.

Livros e análise
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Nesse momento pude fiz um pequeno resumo de algumas conclusões que havia 
tirado depois das leituras que havia feito:

 
As crianças têm menos conhecimento e restrições, e mais liberdade para 
fazer associações e criar relações. Já o adulto, têm um repertório muito 
maior, mas uma limitação graças a um preconceito que a vivência em 
sociedade o proporciona. 

Após algumas conclusões parti para a leitura do livro Para Ler o Livro Ilustrado de 
Sophie Van der Linden e pude me aprofundar nas denominações dos tipos de livros 
infantis.

 Lendo Para ler o Livro Ilustrado, pude perceber o papel que o livro ilustrado pode ter 
na troca entre adultos e crianças. O livro ilustrado se diferencia dos outros livros por 
conseguir, através do seu texto, atingir da mesma forma tanto crianças com adultos, tendo 
assim um destinatário duplo.

Entendendo o que era o livro ilustrado, fiz uma seleção de livros ilustrados infantis no 
acervo ficcional de literatura infantil e juvenil da biblioteca do Sítio da Leitura da 
CÁTEDRA para análisá-los ressaltando alguns pontos centrais. Busquei livros ilustrados que 
pudessem ser vistos como uma unidade, o texto (imagens e palavras) e o suporte deveriam ser 
integrados. As ilustrações deveriam abrir caminhos para multiplas interpretações e os livros 
deveriam ter um potencial para atingir tanto para crianças como para adultos.

Nessa seleção escolhi muitos livros da editora Cosacnaify e da Jujuba. Fiz uma breve 
análise que resultou em um resumo de cada livro.

Além dos livro resumidos também listei uma série de livros que poderiam chamar a 
atenção tanto de adultos como de crianças somente pela sua ilustração, cito alguns 
exemplos ilustrados pelas imagens abaixo:

Figura 1. Capa do livro Pê de Pai
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Figura 2. Página interna do livro Pê de Pai

Figura 3. Capa do livro O que é uma criança

Figura 4. Página interna do livro O que é uma criança
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Figura 5. Capa do livro Sombra

Figura 6. Página interna do livro Sombra

Figura 7. Página interna do livro Sombra
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Figura 8. Capa do livro Na Noite Escura

Figura 9. Página interna do livro Na Noite Escura

Figura 10. Capa do livro Numerália
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Figura 11. Página interna do livro Numerália

Figura 12. Página interna do livro Numerália

Resumos
Segue abaixo o resumo dos livros que analisei mais profundamente e neles exponho as 

características que acredito ressaltar o potencial de destinatário duplo.

A. Livro: Cadê -  LIG 8014
No. LIJ 8014 / No. Registro 18658 / Cadê / Autora e ilustradora Graça Lima / Editora 

Nova Fronteira / Imagem-chave p.4 e p.5 /
O livro ilustrado conta a história de um menino e suas fantasias. Em uma brincadeira de 

esconde-esconde, objetos dentro de sua própria casa se transformam em animais. Ilustrações 
misturam uma estética de recorte com técnicas de pintura ou pastel. O texto verbal que 
acompanha as ilustrações é curto e serve como um guia para as ilustrações. A mistura de 
técnicas de ilustração pode ser um ponto que chame também a atenção de adultos.
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B. Livro: Criando Craca -  LIG 8020
No. LIJ 8020 / No. Registro 18589 / Criando craca / Autora Christina Dias e ilustradora 

Ana Terra / Editora Frase & Efeito / Imagem-chave p. / obs: selo editorial Jujuba.
O livro fala sobre os malefícios da “craca” até que os pássaros ajudam a limpá-la e 

trazem toda a felicidade de novo. A ilustração em paralelo com o texto verbal conta a história 
de uma menina que foi tomada pela “craca”. Com o passar da história as folhas brancas vão 
ficando marrons e acumulando “craca” até que pássaros brancos invadem a página e ela vou 
ta ficar branca. Ao ficar limpa a personagem ilustrada ganha um sorisso mantido até o final do 
livro que até então estava escondido em baixo de um cachecol. A ilustração é feita com 
grafite, aquarela, linha e outras técnicas. O texto verbal conta uma história genérica e a 
menina desenhada ilustra a história pessoal de alguém. A delicadeza e a inteligência da 
ilustração que passa a sensação de sujeira ocupando a página com cor é um fator que pode 
atrair adultos à leitura.

C. Livro: Dia de Sol - LIG 8021
No. LIJ 8021 / No. Registro 18590 / Dia de Sol/ Autor e ilustrador Renato Moriconi / 

Editora Frase & Efeito / Imagem-chave p.10 e p.11 / obs: selo editorial Jujuba.
Livro conta a história do Sol em um dia de brincadeiras. As ilustrações são simples e 

compostas somente por traços grossos e pretos. A tipografia usada é inteiramente em caixa 
alta passando a mesma noção de simplicidade das ilustrações, compondo assim, uma página 
cheia de brancos e vazios. O texto verbal e as ilustrações são dispostas na página de uma 
maneira que ela fica completamente ocupada de significado e expressão, com poucos traços o 
autor dá ao sol expressões de uma pessoa. A simplicidade e a inteligência das ilustrações 
pedem atrair tanto crianças com adultos para lerem esse livro.

D. Livro: Diferente como Chanel -  LIG 8085
No. LIJ 8085 / No. Registro 19040 / Diferente como Chanel / Autora e ilustradora 

Elizabeth Matthews / Editora Cosacnaify  / Imagem-chave p. 21/ obs: pequena cronologia no 
final.

O livro conta a história da famosa estilista francesa Gabrielle Coco Chanel. Com sua 
atitude confiante a pobre menina Chanel conseguiu conquistar um espaço na sociedade 
revolucionando a moda e tornando-se uma celebridade. As ilustrações em caneta e aquarela 
são sutis e graciosas, transmitindo o clima da época e do local em que a história se passa. As 
manchas aquareladas passam emoção e dão vida ao cenário e as roupas de Chanel. O texto 
verbal, escrito com uma tipografia serifada e elegante, se integra com o texto não verbal das 
ilustrações. Tanto o texto verbal como o texto não verbal refletem a personalidade e de Coco 
Chanel, elegante, simples e cheia de energia. Este foi um dos livros que ressaltei com o 
potencial de envolver tanto crianças como adultos pelo personagem e a história abordada.

E. Livro: Numerália, poema para contar -  LIG 8113
No. LIJ 8113 / No. Registro 19070 / Numerália: poema para contar / Autor Jorge Luján 

e ilustradora Isol / Edições SM / Imagem-chave p. 12 e 13/ Palavras chave: números, contos, 
relação.

O livro cria analogias entre números, do um ao dez, com ilustrações, relacionando os 
formatos dos numerais com imagens. O texto verbal sempre localizado na página esquerda é 
breve e todas as páginas direitas têm uma ilustração de página inteira. As ilustrações são feitas 
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com cores pastel. O traço e o colorido não têm muita precisão, lembrando vagamente um 
desenho de uma criança. A riqueza das ilustrações dá margem a novas histórias o que pode vir  
a atrair adultos também.

F. Livro: Fábulas, alegrias e adivinhações (Leonardo da Vinci) - LIG 8396
No. LIJ 8396 / No. Registro 19689 / Fábulas, alegrias e adivinhações (Leonardo Da 

Vinci)/ Adaptação e Ilustração Edith Derdyk / Editora Comboio de Corda / Imagem-chave p.
7 / Outra editora: SM.

Adaptações de textos e anotações de cadernos escritos por Leonardo da Vinci. O Livro é 
composto por vários textos que são divididos em três partes: fábulas, alegorias e 
adivinhações. As entradas de capítulo e as ilustrações como um todo são muito impactantes 
pela sua liberdade, parecendo até experimentações. O texto verbal tem uma estrutura mais 
estática que o não verbal, porém em alguns momentos ele apresenta intervenções caligráficas. 
As Ilustrações assumem uma linguagem de rabiscos feitos principalmente com canetas e com 
algumas intervenções de aquarela, colagem e lápis de cor. As cores predominantes são cores 
em tons quentes. Os textos dão vida a objetos e animais de um modo que eles passam a sentir 
e a falar. As fábulas sempre acabam com uma moral e não necessariamente com um final 
feliz. As alegorias falam sobre animais inventados e as adivinhações são reflexões do autor. 
Ressaltei nesse livro o potencial de envolver tanto crianças como adultos pelo texto ser uma 
adaptação de Leonardo da Vinci e pela riqueza das ilustrações. 
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O livro conta as lembranças que um neto tem da avó. As páginas esquerdas são 

destinadas ao texto verbal que é estático e não interage com as ilustrações. Nas páginas 
direitas estão as ilustrações, uma característica delas são as manchas pontilhadas que criam 
uma sensação de uma imagem desgastada, remetem a lembranças e trazem melancolia ao 
texto. As ilustrações mostram o olhar do menino. Acredito que esse livro possa atrair adultos, 
além de crianças, pela riqueza e detalhes da ilustração.

Conclusões
Após a análises desses livros pude perceber que todos livros podem chamar a atenção 

tanto de adultos como de crianças, e dos dois em conjunto também. Assim como eles também 
podem não chamar atenção, isso depende de cada leitor, afinal cada um tem uma 
personalidade e um gosto. 

O que posso concluir é que quanto mais rico for o livro, não em relação a extravagância, 
mas a inteligência e ao projeto do objeto como um todo, mais pessoas ele poderá atingir, seja 
criança ou adulto. Também posso concluir que quanto mais se estuda sobre o assunto, como o 
que vim fazendo neste um ano, mais ferramentas se têm disponível para atingir qualquer que 
seja o objetivo. 

Durante esse período pude me aprofundar um pouco nas ideias de alguns teóricos e em 
suas visões diante de vários aspectos, chegando então a um ponto de vista próprio sobre o 
assunto em questão. Pude ver a responsabilidade que eu, como designer, tenho ao conceber 
um livro. Entendi também o papel que tenho na sociedade por fazer parte do que chamamos 
da indústria criativa. 
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Acredito que ao final, todos estudos e discussões nos devam levar a novos 
questionamentos. Ao final dessa pesquisa vejo a importância de ressaltar a criatividade nas 
pessoas e me coloco o desafio de pensar nas melhores maneiras de criar oportunidades para 
isso acontecer.
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