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O Começo 

 
INTRODUÇÃO 

 

O projeto consiste na criação de uma instalação lúdica, no qual os visitantes 

serão convidados a explorar cenários com referências imaginárias ao sub 

consciente, o projeto também explora o homem e suas simbologias. 

 

PROPOSTA 

O projeto tem como proposta a criação de uma instalação lúdica. 

A instalação tem como foco a elaboração de ilustrações e simbolos, tratando o 

vistante não como somente um espectador, mas também criar um ambiente 

onde o visitante possa interagir com os cenários apresentados. 

Isso será feito de forma com que a instalação contará efeitos de luz e objetivos 

a serem alcançados para o visitante conseguir percorrer por todos os cenários 

elaborados na instalação, isso irá fazer com que os visitantes fiquem curiosos 

com as próximos cenários e queiram progredir e ver toda a apresentação. 

 

 

De onde veio 
 
INSPIRAÇÃO 

 

No processo de desenvolvimento, foi realizada uma extensa pesquisa de 

referências, essas referências são todas basicamente imagens e símbolos já 

existentes na história da humanidade e das nações ou até mesmo referências 

de contos fantasiosos e outras plataformas digitais como os games. 

Na história mundial, as principais referências captadas foram as escritas e 

símbolos dos povos e civilizações antigas como os antigos Maias, Astecas, 

símbolos do Antigo Egito e principalmente os Vikings. 



Essas civilizações tiveram destaque devido a sua cultura notável com 

tecnologias avançadas para época na medicina, arquitetura, matemática e 

escritas. Além de todas cultuarem deuses diferentes e com isso trazerem em 

suas escritas e símbolos sobre mitologias e crenças muitas vezes 

desconhecidas.  

 

Nos contos fantasiosos, a principal inspiração é o universo criado por J. R R. 

Tolkien, a Terra Média e todas suas escritas e idiomas que o autor criou ao 

decorrer do desenvolvimento de suas obras.  

Já no universo digital, dos games, as principais inspirações no processo de 

desenvolvimento do projeto em questão foram os games das franquias The 

Legend of Zelda e The Elder Scrolls. Ambos também possuem as mesmas 

características de todos os materiais de referência, possuem um universo 

próprio, cheio de mitos e símbolos, assim como diversas formas de escrita e 

idiomas próprios. 

 





 

 

 

Criando símbolos 

O ALFABETO 

 

Para compor os elementos de ilustração e simbologia do projeto, foi criado um 

alfabeto  inspirado nas referências. 

Esse alfabeto possui elementos semelhantes ao alfabeto latino, onde os 

elementos possuem um significado ou uma equivalência a cada um dos 26 

símbolos do alfabeto. 

As formas dos símbolos criados tiveram como principal inspiração alfabetos 

fictícios, de Elder Scrolls com o alfabeto do dragão, Legend of Zelda e seus 

inúmeros alfabetos criados ao decorrer da franquia como os alfabetos Hylians, 

e também uma das principais fontes de inspiração recorrente durante todo o 

processo de desenvolvimento do projeto, o Senhor do Anéis com o Tengwar. 

 



 

 

O processo de desenvolvimento das formas dos símbolos se iniciou buscando 

desconstruir as formas das letras do alfabeto latino, de forma que algumas 

características se mantivessem na nova forma, ou até mesmo manter apenas 

uma sensação produzida pela forma natural da letra, utilizando-se assim 

desses elementos característicos para ter uma linha de pensamento a se 

manter e descontruir a forma. 

Conforme também representado nos alfabetos ficticios, a forma possui uma 

função muito importante na diferenciação dos símbolos, ao contrário do 

alfabeto latino, onde temos diversas fontes que representam os mesmos 

símbolos, nesse alfabeto novo a forma não pode se alterar muito para manter a 

integridade do elemento. 

 



 

 

A instalação 

Cenários 



Como base de inspiração no projeto foram os games, a forma como a 

instalação é apresentada também segue na mesma linha de raciocínio, sendo 

assim a instalação foi dividida em quatro partes, que podem ser consideradas 

quatro salas ou cenários. Além disso as salas e seus símbolos representam de 

forma ilustrativa e alusiva ao inconsciente, com base e referências de estudos 

e textos de Carl G. Jung no livro O Homem e seus Símbolos. 

No livro O Homem e seus Símbolos, Carl G. Jung se aprofunda nos estudos 

sobre os sonhos e o inconsciente, para ele, o sonho é sempre um despertar do 

inconsciente em que formas que não foram conscientes acabam por emergir. 

Jung rejeitava a opinião de Freud no assunto quando dizia que essas imagens 

eram “resíduos arcaicos”. Para ele, as imagens primitivas que aparecem nos 

sonhos ou que as pessoas muitas vezes se identificam sem conhecimento 

prévio tinham muita importância uma vez que podiam ser observadas em todas 

as partes do mundo. Não eram “resíduos”, mas tinham conteúdos valiosos. 

Jung costumava dizer que, o sonho era “um sopro da natureza” que tinha uma 

função compensadora. A mente não é no pensamento junguiano uma “folha em 

branco”, mas sim um reservatório de imagens coletivas que o homem 

acumulou desde eras primitivas quando a psique do homem e do animal 

andavam juntas. 

Para Jung o estudo de símbolos perduráveis e das religiões era fundamental. 

Ele dizia que o homem precisa reconhecer dentro de si a existência de 

imagens e motivos herdados de seus ancestrais para compreender o 

funcionamento de sua psique. Nem todas as formas e símbolos nos são dados 

pela experiência sensível. Jung tenta nos mostrar e ensinar como reconhecer o 

irracional e lidar com tudo isso que, segundo ele, sobrevive na alma do homem 

através das eras. 



Assim os cenários criados na instalação fazem uma mescla entre os símbolos 

e o inconsciente, que também pode ser atribuído ao sonho, ou até mesmo aos 

símbolos herdados da alma. Cada cenário representa uma fase, ou passagem 

do inconsciente nas ações do ser no mundo real. Os cenário, com exceção do 

primeiro que é o cenário de entrada, são todos identificados com pinturas nas 

portas de entrada e uma frase escrita no alfabeto desenvolvido para o projeto, 

mas que podem ser traduzidas para o inglês, o idioma escolhido se deve ao 

fato da experiência do jogos ser sempre nesse idioma, assim buscando uma 

familiarização com a experiência real das referenciais digitais. 

Primeiro cenário – O Cenário de entrada onde os visitantes poderão visualizar 

a entrada dos cenários restantes, esse cenário também representa o vazio, ou 

o espaço da possibilidade, ou seja uma alusão aquilo que não conhecemos 

mas temos a curiosidade de saber mais, de investigar e explorar. 

Segundo cenário – Lua, o segundo cenário é o cenário que representa a 

noite, e com isso leva uma simbologia relacionados a noite e a lua. 

Neste cenário a instalação faz uma alusão das coisas como são vistas 

diferentes a noite e também representam as complicações do ser, o embaraço 

dos pensamentos e ideias. As decisões que as pessoas tem que tomar, os 

obstáculos que surgem durante a trajetória e busca pelos objetivos pessoais. 

Este cenário é representado na instalação com uma armação de arame que da 

sustentação e forma à um embaraço de cordões. Os cordões se embaraçam 

de forma mais organizada e formando um cilindro próximo ao centro do 

cenário. A porta de entrada do cenário é ilustrada com símbolos que mostram 

as transições da lua, além disso os elementos que circundam e fazem parte da 

mandala também são referentes as transições das formas visuais da lua  e sua 



atividade para os observadores no planeta Terra. 

A frase inserida junto as pinturas da porta do cenário pode ser traduzida para o 

inglês formando a frase – I want to drive you through the night. Como é o 

primeiro cenário da instalação é um convite a sua representação da noite. 

Terceiro cenário – este cenário é visualmente representado pela água, ou os 

líquidos. 

O terceiro cenário faz uma alusão a fluidez dos pensamentos, a linha de 

raciocínio que todos temos quando estamos divagando em um tema no nosso 

consciente, porém quando estamos perante ao desconhecido essa linha pode 

se tornar obscura ou nebulosa, fazendo com que não tenhamos mais um 

caminho visível para percorrer. Assim como no nosso sub-consicente ou 

inconsciente dos sonhos, onde muitas vezes uma informação ou imagem não 

tem necessariamente uma ligação direta com a informação anterior, fazendo 

muitas vezes uma trama de ideias e imagens que parecem não ter ligação ou 

sentido racional. 

Na estrutura esse cenário é representado por um grande recipiente com água, 

dentro junto da água contém substâncias para deixar a liquido interno menos 

transparente e claro, o cenário é iluminado por uma luz baixa e de pouca 

claridade. A porta de entrada do cenário possui uma representação ilustrativa 

dos líquidos e variações de sua forma e movimento. 

Junto das ilustrações na porta do cenário podemos traduzir os símbolos para o 

inglês e formar a frase –  Something inside you. Remetendo a nebulosidade 

dos pensamentos e das imagens e informações que muitas vezes não são 

claras dentro do ser, no inconsciente e nos sonhos. 



Quarto cenário – o último da instalação, ao contrário dos outros cenários que 

vagam em representações de fases ou sentimentos do inconsciente, este 

cenário representa o receptáculo do ser e também representa de forma alusiva 

a alma. 

Este cenário faz uma alusão ao que o ser identifica como ele mesmo, ou seja, 

como cada pessoa se vê, o que vê, como vê e uma busca de qual é a sua 

própria imagem. 

No projeto o cenário é representado por um espelho que estará suspenso no 

centro do cenário iluminado por um pequeno foco de luz, todo o cenário busca 

representar um vazio e escuridão em sua volta deixando em foco apenas o 

elemento central. A entrada do cenário é ilustrada com elementos que fazem 

uma alusão ao ser, ao interno da mente, ou mesmo uma forma de 

representação da alma. Todos os elementos seguem o mesmo padrão das 

mandalas anteriores com elementos chave em volta do símbolo central. A frase 

inserida nas ilustrações da entrada do cenário se traduz para – The illusion is 

real, fazendo uma ligação com as informações dos símbolos, imagens do 

inconsciente dos sonhos. Assim como o que o ser considera como uma ilusão 

ou irreal, que muitas vezes é referente a algo existente ou como Jung diz, faz 

parte de uma herança do ser, da alma. 
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