
Produto transmídia (game e animação)
que conta as descobertas da Natureza, 

da Cultura popular e da Ciência por uma 
menina corajosa, curiosa e atrevida 

no Brasil do início do século 20.





Vô Vanderlei é um simpático comerciante do início do século 20, 
período em que se passa esta história. Certo dia, ele pede para 
sua neta Vitória auxiliá-lo em uma grande missão: levar uma 
geringonça para o Padre Landell, amigo da família que precisa 
realizar uma experiência científica revolucionária. Landell está 
prestes a testar sua máquina de transmissão de voz sem fio, o que 
mais tarde seria chamado de rádio. No caminho de sua tarefa, a 
menina se desencontra de seu fiel companheiro, o gato Armando, 
mas descobre uma passagem fantástica para um mundo ainda 
desconhecido por ela. Vitória faz uma viagem pela história popular 
e não oficial do Brasil, cercada por personagens reais e ficcionais.

Na casa de Tia Ciata, é apresentada às origens do carnaval e 
escuta em primeira mão o samba, ritmo que estava em pleno 
processo de criação naquele momento, com pioneiros como Donga 
e Heitor dos Prazeres. Conhece também a riqueza e diversidade 
da Pequena África, um bairro da zona portuária do Rio de Janeiro 
habitado por negros das mais diversas etnias. Encontra-se com o 
Saduci, personagem traquinas de nosso folclore, que lhe apresenta 
às maravilhas e armadilhas da mata virgem. É nesse ambiente 
que trava contato com diversos animais, com uma Vitória-Régia 
quase morta num rio seco, que lhe coloca o dilema de salvá-
la ou continuar em sua missão, e com as Guerreiras Amazonas, 
indígenas que a ajudam a voltar para casa. Entre idas e vindas, 
Vitória vive um percurso de descobertas, escolhas e aventuras.



Gira, as aventuras de Vitória 
é uma animação e um game 

para celular. É um produto de 
entretenimento infantil, no entanto, 

com forte caráter educativo, 
pois estimula outro olhar sobre 

as diferenças culturais e sobre a 
relação entre educação e diversão, 

além de trazer dados sobre 
personagens pouco conhecidos de 

nossa história.

Qual seria sua escolha? Você precisa decidir se 
cumpre uma importante missão científica ou luta pela 
vida da princesa dos rios, uma exuberante planta 
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Nesta etapa do projeto será 

desenvolvida uma animação de três 
minutos e um protótipo de minigame.

da flora amazônica. Use suas habilidades 
para decidir o rumo de Vitória, enfrentando 
vários desafios em um passeio pelas terras 
brasileiras. Ajude e aprenda com nossa 
heroína como resolver os conflitos dessa 
aventura, brinque com o Saduci, gire 
com o gato, conheça e jogue tabuleiros 
clássicos.



Protagonista da história, Vitória tem 
9 anos de idade. É mestiça e tem o 
nome de uma exuberante planta da 
flora brasileira, homenagem a uma 
companheira de infância de sua 
avó, que era da tribo kinja (waimiri 
atroari). E é por isso que a menina 
gosta tanto da mata e da natureza. 
Vitória é uma menina corajosa, 
curiosa e atrevida que costuma 
seguir a intuição para tomar 
decisões. Ela mora numa cidade que 
subentende-se ser o Rio de Janeiro, 
e passa o tempo livre com seu gato, 
Armando. Vitória quer fazer algo 
importante na vida, quer ser uma 
mulher inventora, como seu avô e o 
amigo Landell.





Vista panorâmica da cidade fictícia onde é ambientada parte 
da história. Os elementos remetem à arquitetura colonial 
de diferentes localidades brasileiras: janelas e portas com 
batente em forma de arco, característica predominante 
no Rio de Janeiro; casas coloridas típicas da arte naïf 
na Bahia; barroco e edifícios retangulares brancos com 
faixas azuis e verdes em Minas Gerais; arte colonial 
combinada a elementos neoclássicos em São Paulo.













Composições originais fazem parte da 
trilha, sobretudo para sugerir, pontuar ou 
enfatizar situações emocionais pelas quais 
passam os personagens, ou ambientais 
que variam de acordo com os diversos 
cenários em que transcorre a história.

Gravações documentais de lundus, 
sambas, chorinhos e marchinhas também 
serão utilizadas em versões adaptadas ao 
universo infantil.

Por fim, registros etnográficos de música 
indígena, principalmente aquelas cantadas 
por crianças, ajudam a compor a trilha 
sonora.

jogabilidade

O jogo é composto de três camadas, ou layers, para organizar e distinguir as formas 
de interação, gameplay e acessibilidade. A camada inicial é um menu que apresenta a 
mecânica de manejo de jogos de labirintos em tabuleiros usando sensores magnéticos 
e de gravidade encontrados nos celulares mais comuns. Joga-se equilibrando e girando 
o celular para baixo e para cima, para um lado e para o outro.



acessibilidade

O game será facilmente acessado 
por smartphones e estará disponível 
gratuitamente para aparelhos com 
sistema Android, na Play Store.

A animação circulará livremente na web, 
pelo canal do projeto no YouTube.

visibilidade

As logomarcas das empresas 
patrocinadoras serão inseridas na 

abertura e encerramento da animação e 
do game.

Estarão visíveis também em screenshots 
na loja de aplicativos.

Destaque em ações promocionais 
a combinar.

Possui ajustes de funcionalidades para 
atender diferentes usuários, ampliando o 
acesso ao jogo.



Valor do projeto: R$ 88.888,89

Projeto número 0858/2018, aprovado na LMIC/BH 
por meio do mecanismo de renúncia fiscal de cota 
do ISSQN em favor do incentivador.






