


     

Havia no meio da mata uma aldeia de índios Tupi
E todos amavam a lua a quem chamavam Jaci
As moças da tribo pensavam que a lua surgia pra vê-las
Escolhendo as mais queridas
Transformando-as em estrelas.

Virar uma estrela no céu era o grande desejo da vida
De Naiá, a filha do chefe que nunca era escolhida
Na beira de um lago azul debruçou-se a triste menina
Que viu a lua refletida na água tão cristalina
Pensou que Jaci viera buscá-la do fundo do lago
E atirou-se nas águas profundas a procura de um afago.

A lua ficou comovida com a prova de amor tão ardente
Transformando a índia tão bela numa estrela diferente
No meio das plantas do lago Naiá virou uma flor
Tão branca que clareia a noite, vitória-régia do amor.

Vitória-Régia
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Caminhos da Pesquisa:

 Com o tema floricultura, buscamos incorporar a nossa flora local, dentre as
pesquisas destacamos algumas espécies de plantas:



Ao analisarmos plantas e flores locais, dentre as opções encontramos
a vitória-régia, planta aquática que é símbolo da Amazônia. Ela possui
uma lenda que conta seu surgimento. Naiá, que veio a ser
transformada em vitória-régia, era uma índia apaixonada por Jaci (lua).
Um dia, sentada à beira do rio, Naiá contemplava a imagem da lua
sendo refletida na água e no momento, inclinou-se para beijá-la e
morreu afogada. Quando Jaci soube da morte da índia, resolveu
homenageá-la e, diferente de como fazia transformando as outras
índias em estrelas, Jaci transformou Naiá em vitória-régia, a estrela
das águas.

Além disso, trabalhamos em cima de um módulo da flor da vitória-
régia previamente produzido:



Alguns desenvolvimentos incorporando a ideia de linhas finas e
grossas, feitos pelo programa Sketchbook da Autodesk, já utilizando a
tipografia escolhida para teste:

Após isso, com o uso do software Photoshop trabalhamos e isolamos
o que viria a ser a utilizado para o resultado final

Por fim, incorporamos o elemento isolado com a fonte e paleta
escolhidas



Tipografia Utilizada - QuickSand

Escolhemos a sua versão "Bold", a qual se caracteriza por ser a versão
regular em negrito.

Quicksand - Versão Regular

Quicksand - Versão "Bold"



Paleta de Cores Utilizada

R  55
G  55
B  53

                  #373735

R  201
G  165
B  154

                  #c9a59a

Elementos Utilizados

Fundo

Tipografia

Logo
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