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RESUMO

Desde 2012 o projeto é realizado com foco na condução das visitas guiadas ao Cemitério do Bonfim, atividade educativa que vem ganhando visibilidade e despertando o

interesse da sociedade belo-horizontina. A proposta que norteou esse plano de trabalho foi a  construção de um conceito que considerasse os aspectos históricos, simbólicos e

identitários do Cemitério do Bonfim e da cidade, embasando a proposição da identidade visual e aplicação em peças de apoio utilizadas na divulgação do projeto. O objetivo que

conduziu a investigação estava calcado na importância de se construir uma identidade que permitisse aos visitantes e à equipe responsável pela ação educativa um diálogo direto

e principalmente visual que colaborasse para a solidificação do projeto no imaginário social. Para realização da tarefa foram estabelecidos os procedimentos metodológicos,

nomeadamente: a leitura do projeto e relatórios de pesquisa desenvolvidos pelas bolsistas já integrantes do projeto; o levantamento bibliográfico sobre o que já foi produzido

sobre o Cemitério do Bonfim; o mapeamento da história e elementos simbólicos da necrópole; desenvolver uma proposta de identidade visual que representasse o cemitério no

contexto do projeto e aplicação em peças coerentes para futura divulgação, seguindo a metodologia do Design. A partir desses marcos metodológicos a pesquisa e coleta de

dados foi realizada considerando material produzido pela equipe do projeto, além da construção de um repertório próprio, através da pesquisa de campo consolidadas através da

participação nas visitas guiadas. Com isso foi possível entender o papel do projeto e diagnosticar o problema que dá origem às demandas propostas no plano de trabalho. A

marca e peças criadas já estão sendo aplicadas no projeto e, na atualidade, são elementos úteis para solidificação e construção da identidade visual e cultural da ação educativa

traduzida através das visitas guiadas ao Cemitério do Bonfim.
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