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O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá 

Apresentação do projeto 

No âmbito da vertente de Design, da unidade curricular Ateliês de Multimédia, foi-nos 

proposto realizar a transformação de um conteúdo existente apenas em suporte papel, ou 

seja, em suporte físico, para um suporte virtual. Decidimos ter como “matéria prima” do 

nosso interface a obra O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, de Jorge Amado. 

Reconhecemos desde logo que a passagem de conteúdos para o digital não se trata de 

um mero copy paste: exige adaptações, mudanças e criatividade, elementos que foram 

aplicados neste projeto. O nosso objetivo foi pegar no texto escrito em folha de papel e 

nas respetivas ilustrações e transformá-los num protótipo de um sítio web e/ou CD da 

Obra, onde o nosso utilizador possa conhecer a história e, ao mesmo tempo, divertir-se 

nesta descoberta.  

Temos como nosso público alvo as crianças entre os 4 e os 13 anos e, nesse sentido, o 

nosso design é simples mas atrativo para estas idades. As ilustrações existentes na obra 

física foram também adaptadas aos nossos objetivos. 

Chamamos a atenção para o facto de este trabalho estar pensado para funcionar em 

Flash. Assim sendo, aquí encontram-se apenas os mock-ups, todo o projeto de imagem e 

posicionamento, excluindo-se as animações de programação. Portanto, a componente 

dinâmica não está presente, mas é explicada na descrição realizada para cada uma das 

imagens.  

Hoje, temos uma nova prática de leitura que desfecha um mundo de possibilidades. 

Como tal, o projeto em causa está concebido para se apresentar de forma não linear, ou 

seja, são dadas alternativas de escolha ao nosso utilizador: este tem a liberdade de 

conhecer a história do modo que deseja e pode sempre recuar na página, o que confere a 

este trabalho dinamismo e maior satisfação das necessidades de um utilizador dos 

nossos dias. Esta ideia é reforçada pelo facto de nos dirigirmos a crianças que, como 

sabemos, é um público exigente, peculiar e com as suas “excentricidades” positivas que 

nos conduziram a uma abordagem bem disposta e infantil.  

Esta é uma história de bichos, mas sobretudo de um gato muito especial – o Gato 

Malhado. Quando pensamos neste felino de estimação, a primeira coisa que nos ocorre, 

é, na linguagem popular, algo “gorducho” e “fofo”. Escolhemos portanto um tipo de 

letra que reflete essa identidade – Titan One –, uma letra sem serifa e robusta sem ser 

formal nem austera. Esta fonte tipográfica tem personalidade mas não é excessivamente 

trabalhada mantendo assim os dois conceitos principais do nosso trabalho: simplicidade  

e carácter infantil. A nossa tipografia  passa ainda pela utilização do tipo de letra 

Geneva em textos mais longos para não saturar o campo visual. Existe ainda uma frase 

na ultima imagem (Mock-up 4) escrita com Helvética devido ao conteúdo que apresenta. 

Este tipo de letra foi utilizado na escrita do nome do autor da obra visto ser a letra ideal 

para representar este conteúdo claro, neutro e sem outros significados intrínsecos.  

A palete de cores utlizada assentou sobretudo nas cores presentes nas ilustrações da 

obra. Contudo, recorremos também à utilização de outras cores que variam entre tons 

terra (nature colours), devido ao espaço da ação, e cores mais neutras, como o cinzento, 

para a construção de menus e da estrutura funcional. 
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Descrição do projeto 

 

A presente imagem constitui a homepage do projeto, cuja apresentação possui uma 

dupla dimensão: o texto verbal e o texto icónico. Assim, o espaço das letras compartilha 

com as imagens uma nova narrativa, pois enquanto o texto verbal leva o leitor à 

compreensão do projecto, o texto icónico pode despertar os sentidos pela experiência 

estética, evidenciada pela letra G em forma de gato. A inclusão das ilustrações do Gato 

Malhado e da Andorinha Sinhá e a sua conjugação com o título não é por acaso: elas 

servem para reforçar o que é dito por palavras, isto é, uma história de amor do Gato 

Malhado e da Andorinha Sinhá, e para que o leitor associe estas mesmas imagens às 

personagens em questão. 

No entanto, as duas personagens não possuem a mesma importância. Desta forma, é 

atribuído maior destaque à personagem do Gato com recurso ao tamanho da letra e à 

própria letra G, que é formada pela sua figura. Também a diferença de cor remete para a 

importância atribuída ao Gato.  

O tipo de letra aplicado nesta página, à excepção da letra G, foi Titan One. Ambas as 

tipografias, manual e digital, mantêm a identidade projectada para o Gato Malhado.  

Esta imagem compreende ainda na sua composição uma moldura e uma seta. A moldura 

em tons terra é informal, irreverente, o que reforça o carácter do projeto apresentado. A 

descontinuidade no canto inferior da moldura tem como objetivo convidar o leitor a 

prosseguir a leitura. A moldura faz-se presenciar em todas as páginas, sofrendo diversas 

inclinações. A seta é um elemento funcional – estabelece a ligação entre a homepage e a 

página seguinte. O cinzento mais claro atribuído a esta mostra que a sua relevância é 

inferior à da Andorinha Sinhá.  

 

Mock-up 0 
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Este mock-up corresponde ao primeiro menu apresentado, cujos elementos estruturais – 

Personagens e Conto – , de cor neutra, funcionam como botões. Ao clicar no botão 

Personagens, é feita a ligação para o Mock-up 2; ao clicar no botão Conto, para o Mock-

up 3. Mais uma vez, ignora-se o conceito da linearidade, proporcionando ao leitor a 

possibilidade de criar a sua própria ordem de leitura. A tipografia do Mock-up 0 

mantém-se.  

Para dotar este menu de coesão e vivacidade, recorreu-se a ilustrações. A sua inclusão 

visa evitar a monotonia de um menu e criar uma atmosfera mais enérgica. Aliás, as 

próprias personagens aqui representadas remetem para a energia e o movimento do 

ambiente pretendido. Para além disso, o seu posicionamento propõe ao leitor a 

continuação da leitura.  

 

 

 

 

 

Mock-up 1 
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O Mock-up 2 resulta da ligação estabelecida a partir do botão Personagens do mock-up 

anterior. Corresponde também a um menu em que cada personagem, cujos traços e 

cores estão ocultos, funciona como um botão. Um clique em cima de qualquer 

personagem permite ao leitor conhecer as suas características e o seu papel na história. 

Esta apresentação progressiva das personagens tem como objetivo criar suspense e 

manter o interesse do leitor, ou seja, mais uma vez se verifica a adequação do conteúdo 

ao público-alvo. Apesar deste jogo, a simplicidade prevalece.  

Neste caso, o leitor tem a possibilidade de retroceder para a página anterior através da 

seta apresentada, cujo cinzento é ligeiramente mais claro. Desta forma, à semelhança do 

que acontece na homepage, mantém-se explícita a estrutura hierárquica dos elementos 

desta página.  

 

 

 

 

 

 

Mock-up 2 
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Ao clicar na figura do papagaio no Mock-up 2, somos transportados para esta página 

que reune a informação referente à personagem em causa – o Reverendo Papagaio. 

Tratando-se de texto verbal de maior dimensão, recorreu-se ao tipo de letra Geneva. A 

escolha do tipo de letra mais simples debe-se sobretudo à necessidade de evitar 

saturação no campo visual. O nome da personagem é escrito em Titan One para destacar 

e dar mais personalidade à personagem, reforçada também pela cor, em consonância 

com as características físicas da mesma. A inclusão do nome da personagem no resto do 

texto ajuda à coesão, permitindo evitar repetições. Porém, não é só o texto verbal que 

importa na configuração da personagem: as ilustrações participam do que é dito, 

enriquecendo a formação da imagem desta ou daquela personagem na mente do leitor. 

O leitor dispõe da possibilidade de retroceder para a página anterior e conhecer qualquer 

outra personagem.  

 

 

 

 

 

 

 

Mock-up 2.1 
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Este mock-up serve de exemplo da página para a qual o leitor é transportado se clicar na 

figura da coruja no Mock-up 2. O que foi dito no âmbito do Mock-up 2.1 também se 

aplica neste caso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mock-up 2.2 
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A presente imagem ilustra uma outra etapa do processo de descoberta das personagens 

da história. Ou seja, depois de consultada a informação disponível sobre o Gato 

Malhado, a sua figura ganha cor. O mesmo suceder-se-á com as restantes personagens à 

medida que estas forem visualizadas.  

 

 

 

 

 

 

Mock-up 2.3 
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O Mock-up 2.4 mostra que a caracterização das personagens do Gato Malhado e da 

Andorinha Sinhá já foi visualizada. A página vai ganhando vida. Este jogo de cores e 

composição confere animação e dinâmica à narrativa, combinando duas ideias 

importantes a ter em contra quando se fala no público infantil: fugir do aborrecimento e 

cativar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mock-up 2.4 
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A presente imagem mostra como concluído o processo de visualização das personagens 

da história. A cor, inspirada no reino da natureza e nas ilustrações do próprio livro, 

serviu para realçar o elemento diferenciador de cada personagem.  

A seta apresentada no canto inferior esquerdo permite regressar ao menu do Mock-up 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mock-up 2.5 
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A presente página resulta da ligação estabelecida a partir do botão Conto do Mock-up 1. 

Corresponde também a um menu em que cada estação do ano funciona como um botão. 

Um clique em cima de uma estação permite ao leitor conhecer o desenvolvimento, no 

tempo e no espaço, da acção que lhe corresponde. Optamos por nao escrever o nome da 

estação em tipografia, pois consideramos que a imagem tem força e representatividade 

por si só, não necessita de descrição.  

A informação, expressa em forma de menu, concentra-se na parte inferior da página. 

Assim, o espaço vazio faz com que continuemos a respeitar o nosso conceito inicial de 

simplicidade.  

Ao criar este menu damos mais uma vez controlo e liberdade ao utilizador. Ele pode 

descobrir a história pela ordem que quiser sem ter de respeitar a ordem convencional: 

p.e., a leitura pode começar no outono e acabar na primavera.  

A seta apresentada no canto inferior esquerdo permite regressar ao menu do Mock-up 1. 

Antes de proceder à apresentação dos mock-ups subjacentes a este menu, é importante 

referir que os mesmos representam uma espécie de print screen do que seria a nossa 

história animada em Flash: uma combinação de sons, música, imagens, movimento, etc. 

A estaticidade aqui representada estaria ausente.  

Importa ressalvar também que no presente projecto a ilustração não é considerada como 

um simples elemento decorativo, assumindo, para os seus leitores, outra função, sendo 

estes então capazes de perceber que as imagens lhes podem “dizer muitas coisas”.  

Mock-up 3 
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O cenário de Primavera apresentado neste mock-up procura retratar o acontecimento 

que deu origem à história do Gato Malhado e da Andorinha Sinhá, mais precisamente a 

primeira conversa deles.  

Ao longo da história, procuramos trabalhar com a cor para tornar explícita a evolução 

desta no tempo e no espaço. Aliás, podemos dizer que a vivacidade das cores para cada 

estação do ano vai ao encontro do climax da história. Assim, a estação da Primavera é 

marcada por tons mais suaves que podemos associar ao despoletar da história do Gato e 

da Andorinha.  

No canto inferior direito apresenta-se ao leitor a possibilidade de parar a história, andar 

para a frente ou para tras, dispondo este de total liberdade no prosseguimento da 

narrativa. Esta hipótese também está presente  nos mock-ups das restantes estações do 

ano.  

 

 

 

 

 

Mock-up 3.1 
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Neste mock-up é apresentado o cenário de Verão que retrata os momentos de grande 

proximidade e intimidade vividos pelo Gato Malhado e pela Andorinha Sinhá nesta 

estação do ano quando passeavam todos os dias pelo parque.  

O uso de cores vivas, a folhagem das árvores e o sol mais brilhante reflectem a 

felicidade que ambos sentiam nesta altura do ano.  

 

 

Mock-up 3.2 
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O cenário de Outono apresentado neste mock-up reproduz o afastamento repentino da 

Andorinha Sinhá e a consequente solidão do Gato Malhado.  

A decadência dos tons utilizados – são mais acastanhados – neste cenário remete para a 

reviravolta na vida das personagens principais e o seu estado de espírito.  

 

Mock-up 3.3 
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Neste mock-up é apresentado o cenário de Inverno que corresponde ao desfecho final da 

história: o casamento da Andorinha Sinhá com o Rouxinol; o desgosto do Gato 

Malhado e o seu isolamento.  

Os tons frios aqui utilizados reflectem a tristeza que envolve o ambiente e anunciam a 

aproximação do fim trágico.  

A composição dos cenários correspondentes às quatro estações do ano foi feita após a 

leitura integral do conto, mais precisamente a partir das descrições fornecidas pelo autor 

no decurso da narração.  

 

 

Mock-up 3.4 
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Esta página é apresentada ao leitor assim que concluída a visualização do cenário de 

Inverno. Indica que a história chegou ao fim e apresenta as últimas frases do livro, 

utilizando o tipo de letra Geneva.   
Nesta página evidencia-se que o presente projeto é uma adaptação do conto de Jorge 

Amado. Esta informação é transmitida com recurso à Helvetica.  

A cor enflamejada do Gato Malhado pretende reforçar a ideia de se tratar dos últimos 

minutos da sua vida antes de morrer de dor e de amor. 

Ao visualizar isto o utilizador pode voltar ao menu inicial das estações. 

Conclusão 

Para concluir, a adaptação do conto ao suporte virtual dotou a narrativa de novos 

significados, ou seja, as ilustrações deixam lacunas a serem preenchidas pelo leitor, 

cabendo-lhe imaginar o que teria ocorrido de uma página a outra, fazendo com que este 

também interaja na construção da obra. Acreditamos ser possível a coexistência de 

físico e virtual, desde que se respeitem as particularidades de cada um e se planifique 

como os dois  irão ser utilizados. Concluído o design deste projeto, alicerçado na 

simplicidade e no carácter infantil, é possível prosseguir com a criação de programação 

em Flash para que a criança contacte com os textos, imagens e sons que deseja, 

repetindo-os a seu belo prazer, podendo até passar à fase de uma leitura/construção 

individual da narrativa.  

Mock-up 4 


