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Diário de bordo  

 

Março a junho de 2021 



Capa frontal 



texto 

• Frases deverão ser de coladas da base para o 
topo da folha de jornal, seguindo as datas da 
página 

• Verão  sol  calor 
• Outono  seco  poeirento 
• Inverno  frio, tão frio que gelava os ossos 
• Primavera  árvores ficaram floridas? Eu não sei, 

eu não vi! 
• Verão 
• Outono  como será? Ainda dentro de casa? 

 



Página original 



Texto  



Fases intermediárias 



Capa final 



Ac camargo 

Primeiro a propaganda me incomodou 
muito. Depois da conversa com o 

pessoal da aula resolvi aproveitar de 
uma forma parcial. 



texto 

• A TRISTEZA. 
• O CANSAÇO. 
• A DESESPERANÇA. 
• A CANALHICE. 
• A RAIVA. 
• O ÓDIO. 
• A DOR. 
• A FALTA. 
• A AUSÊNCIA. 
• A FOME. 
• A DOENÇA. 

 

Tentei tipos diferentes e cores 
diferentes, mas o impacto não foi tão 
grande 



Página original 



Página final 



Propostas intermediárias que não 
finalizaram 





Ensino digital 

Usei títulos de matérias da Folha de São 
Paulo on line, mantendo tipos, 

tamanhos, tudo igual ao que eu 
conseguia capturar pela internet 



Página inicial 



• Essa é a página central do encarte e será 
costurada de fora a fora. 

 

• Essa ideia depois abandonada e o encarte não 
foi costurado. 



Página final 

A lã cor de rosa ainda não está 
colada. Ela será colada como a 
última coisa, pois irá percorrer 
todas as páginas do encarte, 
recobrindo as intervenções. 
Essa linha representa o número 
de morte por mês durante o 
período de março/2020 a 
março/2021. 







depoimentos 



Página inicial 



Página final 



personagens 

 

 



Depois mente 



Depois mente 



Depois mente 



Depois mente 



Depois mente 





• Decidi deixar a página ao lado com os 
desenhos das crianças inalterada, apenas a 
linha rosa segue o seu traçado letal, apesar da 
esperança das crianças. 



Turismo doméstico 



Páginas iniciais 
Embora não seja sobre turismo 
doméstico será incorporada à 
temática 



Casa hotel 



Casa hotel 

Penso em manter os textos 
escritos à mão mesmo. 
È possível que aqui comece a 
aparecer a figura do “editor de 
jornal” dando palpites e 
corrigindo textos. Ainda pode 
irei tentar com post its e com 
impresso e ver o resultado. 



Viagem diária – teste 1 

Deixando todo o fundo do jornal 
aparecer 



Viagem diária – teste 2 

 Cortando todo o fundo do jornal  e 
usando o conceito de acima da linha 
rosa ser fundo  branco e abaixo dela 
ser fundo preto  



Viagem diária – teste 3 
 situação intermediária que será 
preferível. Usando o fundo preto 
abaixo da linha rosa para destacar as 
figuras, e manter o jornal na parte 
acima da linha rosa 



Concertina no 
meio do  
página. 
Acabou não 
funcionando 
devido ao peso 
e foi deixada 
solta, como 
um encarte. 







Páginas iniciais 



Como elas serão 

• Mapas dos continentes, dispostos 
aleatoriamente. 

• Capas de todos os livros que eu li no período do 
encarte.  

• As miniaturas das capas serão ligadas a todos os 
países onde aconteceram as tramas.  

• Desisti da última fase devido à quantidade de 
material na página, porém a disposição dos livros 
tentou fazer alguma alusão às palavras do jornal. 

 





Não podia deixar de 
ressaltar estes dois livros  e 
sua colocação tão junto do 
Brasil. 
Ler os livros para entender. 



Este livro é a Família 
Mandible. 








