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resumo
Esta pesquisa nasceu da experiência pessoal do autor no ensino e
prática projetual do design gráfico, em cujo devir surgiram indagações acerca dos critérios de
persuasão utilizados pelos designers na feitura de seus projetos visuais. Com base em que valores os
signos visuais são selecionados e recodificados para incorporar uma mensagem visual persuasiva? As
metodologias projetuais vigentes não contemplam preocupação explícita alguma com as questões
relativas à persuasividade dos projetos gráficos, nem no Brasil nem no exterior.
O objetivo desta dissertação é o planejamento da tática baseada na
qual o fazer-design, assim como o ler-design, será trazido ao choque do apercebimento, ao resgate
da consciência do Design como a linguagem de intervenção cultural no espaço. A pesquisa adota
como estudos de caso 9 (nove) projetos de design gráfico dirigidos à construção de identidades
visuais, sobre os quais foram empreendidas, com rigor metodológico durante 11 (onze) meses, a
descrição e a análise dos critérios preferidos pelos designers na escolha dos signos visuais dos
projetos. Deste procedimento primevo foram decantadas as categorias perceptivas e cognitivas que
parecem autorizar a inclusão da persuasividade no procedimento da projetação, como aquele
coeficiente que logicamente articula, esteticamente propicia e eticamente unifica todos os demais
fatores de eficiência do design.
A investigação toma como basilar o convite ao pensamento
oferecido pelo pragmatismo metodológico de Charles S. Peirce e, ainda em menor escala de
influência, pela perspectiva existencialista do raciovitalismo de José Ortega y Gasset. O itinerário
capitular dessa dissertação considera o aspecto triádico da semiose: o olhar-apreço (sobre a
primeiridade e o signo), o olhar-relato (sobre a segundidade e o objeto) e o olhar-crítica (sobre a
terceiridade e o interpretante). Sob tal filtro fenomenológico-semiótico, já é possível esboçar um
endosso filosófico do Design como Ciência: a ciência dos fundamentos, relações e processos de toda
projetação, sendo esta entendida como nossa intervenção cultural no espaço.
Certamente, esta dissertação de mestrado ainda não exauriu a
questão, mas a caminhada revelou a possibilidade de melhor compreensão sistêmica dos fatores que
concorrem para a eficiência projetual: uma exeqüibilidade que atravessa o universo visioprojetual
em busca de uma mesmidade metafísica do Design, fazendo emergir elementos que, segundo a ótica
deste trabalho, podem enriquecer o debate sobre a futura formação, há muito coletivamente
desejada, de uma teoria geral ou Filosofia do Design.
Termos chave: Design, Semiótica, Persuasão, Linguagem Visual, Cultura Visual, Semiosfera.

abstract
This research comes from the author’s personal experience in
teaching and practicing graphic design. During that while, some inquiries have risen related to the
criteria of persuasion assumed by designers when making their visual designs. Which values do
designers claim to select and recode visual signs into visual messages that convey persuasion? Today
design methodologies do not include any explicit concern about issues linked to the persuasiveness
inside graphic design, neither in Brazil nor abroad.
The aim of this work is to bring back the consciousness of Design
as the language of cultural intervention in space, by planning a strategy within which the designmaking, as well as the design-reading, will be collected in order to let us aware of its functioning.
As case study, the research takes 9 (nine) graphic designs addressed to stand for visual identities.
Description and analysis of the designers’ criteria to prefer visual signs have been rigorously done on
the case studies, in an eleven-month basis. The step forward is to decant both perceptive and
cognitive categories that seem to authorize persuasiveness to be included into designing procedures,
qua that coefficient answerable to logically articulate, aesthetically provide and ethically join together
all other factors of design efficiency.
The investigation is funded on the mindwalk invitation offered by
the Charles S. Peirce’s methodological pragmatism, as well as the existential perspective of José
Ortega y Gasset’s ratiovitalism, to a shy extent for the time being. The chapter flow of this dissertation
is shaped according to the triadic aspect of semiosis: the candid-gaze (on firstness and sign), the
reporting-gaze (on secondness and object), and the critical-gaze (on thirdness and interpretant).
Through that phenomenological-semiotic filter, we are already able to roughly endorse a
philosophical basement of Design qua Science: the science of grounds, relations and processes of all
our cultural intervention in space.
Surely, this Masters’ final paper has not exhausted the question yet,
but the démarche has revealed the possibility of a better comprehension of those factors that
converge into design efficiency: a feasibility that crosses over the graphic design boundaries towards
a search for the metaphysical sameness of Design, by coming up with some elements that could
enrich, from this Masters’ viewpoint, the debate long ago sought after on the building of a general
theory or even a Philosophy of Design.
Key terms: Design, Semiotics, Persuasion, Visual Language, Visual Culture, Semiosphere.
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Introdução

Invisibilidade
e Persuasão

“Precisamos de mais design que pareça menos design”, disse o tipógrafo alemão Erik Spiekermann
em 1994, numa entrevista a Elaine Stephan [Stephan, 1995: 55-59], então coordenadora da reforma
gráfica do jornal Folha de S.Paulo. Logo em seguida o tipógrafo, responsável pelo desenho da nova
família tipográfica Folha, acrescenta à segunda pergunta: “Quando a tipografia se torna ‘visível’, ela
deixa de funcionar. Quanto mais ela funcionar de modo subliminar, maior é sua influência”. E
finalmente conclui: “Não somos os compositores; somos os arranjadores e devemos nos manter em
segundo plano”. Este é um valor que perdura nas teorias projetuais européias, a de que a eficiência
comunicativa do design tanto melhor será quanto mais invisível for o designer e sua intervenção
projetual. A cosmovisão que empurra essa pesquisa parte do valor diametralmente oposto: que o
design, e sua intervenção cultural no espaço, é sempre visível, há sempre um estilo que denuncia
uma ética; e que tal visibilidade depende da persuasividade da mensagem visual projetada, um fator
de eficiência geralmente esquecido pelas atuais metodologias projetuais eurocêntricas, assumidas
freqüentemente sem filtro crítico pelo mundo inteiro, inclusive no Brasil, onde ainda é forte a
influência dos valores europeus nesse campo profissional. Prova disso: dificilmente um designer
brasileiro assumirá que seu modus designandi tem algum estilo. “Isso é coisa para os artistas”,
afirmarão com uma firmeza resoluta.
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A origem da
investigação

Desde 1997, tenho ensinado a disciplina de teoria da comunicação, então no Curso de Design
Gráfico da Universidade Federal de Pernmbuco (UFPE ) e, a partir de 1998, iniciei minhas atividades
docentes no Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico do Centro Federal de Educação
Tecnológica de PE (CEFET-PE), onde leciono as disciplinas de teoria da comunicação aplicada ao
design gráfico (semiótica, cibernética, informação, retórica e visiomidiologia) e de metodologia
projetual (planejamento visual, métodos lógicos e criativos e análise da qualidade em design).
Em paralelo às minhas atividades acadêmicas, tive a oportunidade de desenvolver alguns projetos de
design gráfico, bem como tenho trabalhado na tradução de textos estrangeiros sobre comunicação e
design para a língua portuguesa. Todas essas atividades despertaram-me para uma característica da
prática projetual que ainda se apresenta como uma caixa-preta para os profissionais do design
gráfico, a saber, a consciência dos procedimentos que permitem uma mensagem visual ser
eficientemente persuasiva para uma específica visiência (público-alvo focado na visualidade).
Durante as aulas de comunicação e metodologia, tal introvisão veio tomando corpo e independência
de legitimação em minhas reflexões sobre o tema e, durante as orientações dos projetos
desenvolvidos pelos alunos em sala, percebi que os métodos projetuais clássicos e tradicionais não
contemplam a preocupação com as intenções persuasivas dos objetos de uso e sistemas de
informação visualmente projetados.
Essa deficiência ficou enfim explícita no momento em que passamos a fazer a análise da qualidade
dos projetos concluídos, em que se percebe claramente a urgente participação do designer na
tomada de decisão sobre a seleção/criação consciente dos argumentos visuais, ainda na fase de
concepção e planejamento visual, e que conferirão persuasividade às mensagens visuais.
A mensuração e o controle dessa persuasividade contribuirão certamente, creio eu, para a
otimização da qualidade em design dos projetos visuais desenvolvidos.
Nesse contexto, vem ao lume minha crítica pessoal aos métodos clássicos tradicionais de
metodologia projetual em design, em que se tem defendido, de modo explícito ou velado, a
neutralidade da presença do designer na projetação.
Nenhuma interface é neutra. Paira no ar qual um gás onipresente a idéia de que os personagensinterface do processo comunicativo só têm sucesso enquanto transparentes. Herança das teorias
tecnicistas da comunicação quando descrevem os dispositivos de codificação-decodificação
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presentes no processo de transmissão de mensagens, quando se defende a melhor minimização
possível de ruídos durante o evento [Berlo, 1991:39-40; 49-73]. Mesmo grandes filósofos defendem
tal posição [Serres, 1999], e até nas teorias sobre tradução resvala esse princípio [Venuci, 1995].
Metodologias de design não têm sido muito diferentes. Ou defendem a neutralidade do designer
[Munari, 1990:30], ou permanecem omissas nas considerações sobre as decisões argumentativas
que o designer deve chamar para si [Morales, 1989:28-42]. Bob Gill, designer norte-americano,
advoga, por exemplo, que “As idéias têm de ser realizadas. Decidir-se por um desenho não deve ser
arbitrário. Deve parecer inevitável. Fazer justiça a uma idéia. Resolver um problema” [Gill,1998:44].
Certamente não deve ser arbitrário, mas o inevitável aí parece significar que qualquer designer faria
a mesma coisa: dadas as coordenadas projetuais, o designer seria um liquidificador de
condicionantes projetivas, pois estas seriam tão autônomas que qualquer um, ao articulá-las em
projeto, chegaria ao resultado único, que pareça inevitável: é o que chamo de “A teoria do design
insosso”.
Contudo, tal como em toda prática tradutória, em que o tradutor tem de selecionar do texto-fonte os
mais adequados signos verbais para o texto-alvo [Robinson, 1998:94-107], assim também o
designer gráfico, como “tradutor-visual” , precisa estar consciente da seleção e rearticulação dos
signos mais adequados a cada contexto projetual, considerando vários fatores qualitativos do design,
limites e possibilidades do repertório sígnico disponível e compreensível a cada visiência. Essa
seleção me parece incompatível com a defesa da invisibilidade quando se trata de traduzir um
conteúdo original de um primeiro repertório para dentro da linguagem acessível da visiência com
um segundo repertório, pois não é tão-somente uma questão de minimizar ruídos, mas acima de
tudo de otimizar mudanças de valor e comportamento (persuasão) mediante o objeto projetado:
toda tradução deve ser uma reação seletiva consciente. Permanecer invisível é impossível, portanto;
mesmo que se queira. Nenhuma interface é neutra! Não pretendo ressuscitar a premissa de que o
designer é um artesão que faz arte aplicada, sublinho apenas a importância de se considerar a
persuasividade dos signos visuais eleitos e recodificados, cuidando de distinguir o que é design
daquilo que não é [Villas-Boas, 2001:48-66].
Em geral, durante o procedimento projetual, alguns critérios são tidos como fundamentais para
garantir a eficiência do design produzido. Eis os fatores qualitativos gerais até então estabelecidos,
durante minha pesquisa de graduação, na época, sob orientação de Gustavo Amarante Bomfim,
quando ainda professor de estética e design na UFPE, EM 1996 [Bomfim, 1995:45-49],
[Fernandes, 1996:51-59]:
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1. atratividade (beleza, prazer na interação com o objeto);
2. funcionalidade (organização da mensagem, satisfação das necessidades);
3. originalidade (medida de novidade da mensagem, pertinência à escala de estimativas);
4. prestigiosidade (personalidade e o status social presente no objeto);
5. ergonomicidade (percepção segura das propriedades interativas do objeto).
A presente proposta aspira pensar a persuasividade, analisando como esta acontece, desenvolve-se
e incorpora-se como o elemento articulador dos anteriores, durante o procedimento projetual; ou
ainda: como os designers decidem a atratatividade, funcionalidade, originalidade, prestigiosidade e
ergonomicidade mediante o engenho persuasivo que será incorporado à mensagem visual no
momento de sua conformação e transmissão à visiência? E isso nos forçaria a compreender a
persuasividade como aquele fator amálgama-catalisador de todos os outros cinco:
Em que medida, portanto, podemos compreender os procedimentos lógico-heurísticos da
persuasão presentes no procedimento projetual do design gráfico?
O planejamento
da pesquisa

Em seus objetivos, a pesquisa determinou como alvo geral a compreensão dos parâmetros utilizados
pelos designers para identificar:
1. os signos do repertório visual de uma visiência (público-alvo de natureza visual);
2. a possibilidade de traduzi-los e ou adaptá-los a uma prática persuasiva;
3. a capacidade latente em tais signos tendo em vista a mudança de comportamento da visiência;
4. processos reais de incorporação e tradução daqueles signos aos projetos gráfico-visuais.
Stricto sensu, o escopo da pesquisa andou no encalço de desvelar aqueles atributos mais perenes,
que fazem do design um procedimento projetual muito sui generis de “intervenção cultural no
espaço” [Ferrara, 2003:193], definição ousada de Lucrécia D’Aléssio Ferrara – orientadora, coautora e co-responsável pelos filhotes conceituais-terminológicos dessa pesquisa – , ao intuir que
nesta sua mesmidade habita e insiste uma lógica de descoberta e convencimento. Tal encalço
consistiu em analisar as constantes lógico-heurísticas dos procedimentos de modo a interpretar as
intenções persuasivas que norteiam a seleção dos elementos visuais aplicáveis. Além disso, foi
forçoso estabelecer parâmetros lógico-visuais para a leitura do design gráfico, com base na
fenomenologia e semiótica peircianas, e formular epistemologicamente tal procedimento projetual
nos termos de uma lógica da descoberta e da persuasão.
Havendo definido a questão condicionante da pesquisa e seus objetivos gerais e específicos, algumas
hipóteses foram elaboradas e submetidas à filtragem apenas daquelas cujas conseqüências práticas
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demonstravam pertinência com os supraditos objetivos almejados. Tais respostas à pergunta
ganharam corpo no elenco que segue:
1.

Toda persuasão supõe desencadear mudança de comportamento na visiência da
mensagem visual;

2.

Mudanças comportamentais são possíveis apenas enquanto houver alternativas de
ação inseridas na mensagem visual;

3.

Os procedimentos semióticos (lógica heurística) estruturam as intenções persuasivas
embutidas na mensagem visual;

4.

A consciência (domínio) de tais procedimentos semióticos permite que uma
mensagem visual seja eficientemente persuasiva para cada visiência específica;

5.

O design gráfico é uma interface também persuasiva: uma tradução visual que
transforma as necessidades comunicativas de um cliente em soluções visuais de
alternativas de ação/comportamento (intenções persuasivas) dirigidas às respectivas
visiências;

6.

A persuasividade da mensagem visual depende de sua legibilidade concebida dentro
dos limites e possibilidades da interseção dos repertórios do cliente e da visiência;

7.

A Qualidade (certeza da eficácia dos resultados) dos projetos de design gráfico
depende do fator persuasivo concebido em sua dimensão de linguagem visual, como
amálgama-catalisador de atratividade, funcionalidade, originalidade, prestigiosidade
e ergonomicidade;

8.

Os procedimentos semióticos permitem ao designer desenvolver um estilo visual
pessoal, aquele seu rastro/assinatura expressiva reconhecível (ou mesmo, uma equipe
de designers que seguem um mesmo paradigma projetual, um estilo visual coletivo).

A estratégia metodológica elaborada a fim de testar a simetria representativa das hipóteses com a
regularidade da realidade que buscam espelhar partiu por considerar uma amostragem do conjunto
universo que interessava a tal pesquisa, a saber, os projetos de design gráfico dirigidos a identidade
visual de um produto. Eis o elenco de atividades reclamadas pela pesquisa:
1. empreender o levantamento de 1 projeto de identidade visual de 9 designers brasileiros
(6 de imagem corporativa e 3 de capas de coleção editorial);
2. descrever e analisar os critérios em que os designers se baseiam para selecionar e decidir os
elementos visuais mais convincentes para cada produto específico;
3. empreender seleção de dados do processo genético de cada projeto;
4. eleger parâmetros para leitura e aplicação projetual desses procedimentos lógico-heurísticos;
5. elaborar categorias de análise dos dados presentes no memorial descritivo de cada projeto de
identidade visual;
6. comparar os projetos, suas análises e as respectivas propostas de identidade visual, de modo a
desvelar a mesmidade do design, se realmente houver.
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Fenomenologia
e Semiótica

O procedimento projetual peculiar do design implica uma tradução intersemiótica a partir de todas
as outras linguagens da semiosfera, tidas como fonte, rumo à linguagem visual, tida como alvo;
ou ainda, é um processo que faz convergir os sentidos produzidos pelas demais linguagens para a
visual, e desta então faz defluir outros sentidos, como devolução, ao agenciamento da demais
linguagens, em continuísmo sistêmico. Nesse contexto, é atribuído ao design um talhamento
projetual próprio e díspar de qualquer outro tipo de projeto (engenharia, mercadologia, política,
educação etc): momento tão-só este em que o espaço é cognoscivelmente instaurado pelo desígnio
de sua forma.
O designer, como articulador desse procedimento tradutório, assume a responsabilidade
intransferível de recortar e descobrir o repertório sígnico de uma visiência, e dali, portanto,
selecionar e eleger os signos mais persuasivos para a conformação da mensagem visual requerida
pelo cliente do projeto. O devir mesmo dessa metamorfose é o foco desta dissertação: a lógica
heurística do design gráfico trata do procedimento de descoberta, eleição e reconformação dos
signos mais persuasivos a uma mudança de hábito de uma relação comunicativa, signos estes que
devem ser incorporados ao vínculo comunicativo designado/projetado. Então, que lógica heurística é
esta? Qual a dinâmica das relações e suas respectivas implicações persuasivas dentro desta lógica?
Como se dá todo processo de descoberta, seleção e reelaboração de signos? Como acontece tal
sistema de signos, suas limitações e possibilidades aplicativas, bem como sua operação produtora de
sentido no mundo?
A pesquisa almeja a desmontagem cognoscitiva da maquinaria sígnica de dominante visual, ou
ainda, o planejamento da tática baseada na qual o fazer-design, assim como o ler-design, será posto
em xeque, desautomatizado, trazido ao choque do apercebimento, enfim, ao resgate da consciência
do design como a linguagem da intervenção cultural no espaço. O prisma semiótico lançado
sobre tal fazer-design adota como estudos de caso o levantamento de 9 projetos de design gráfico
voltados à construção de identidades visuais sobre os quais serão empreendidas, com rigor
metodológico, a descrição e a análise dos critérios preferidos pelos designers para a escolha dos
signos mais convincentes a cada produto específico. Deste procedimento primevo sobre o corpus de
análise serão indutivamente decantados os parâmetros precípuos lógico-heurísiticos que
autorizariam a emergência do fator persuasivo, dentro daquele método de mensuração e controle da
qualidade em design (a eficiência de seus resultados projetuais).
A abordagem investigativa toma como basilar o percurso pragmatista-metodológico oferecido pela
fenomenologia e semiótica peircianas. O itinerário capitular desta dissertação considera o aspecto
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triádico da semiose: o olhar-apreço (sobre a primeiridade e o signo), o olhar-relato (sobre a
segundidade e o objeto) e por fim o olhar-crítica (sobre a terceiridade e o interpretante). Cada
capítulo desses é uma etapa bem definida de um grande argumento de natureza indutiva, ou seja,
o olhar-apreço revela os termos do venturo argumento, o olhar-relato promove as proposições
entre aqueles termos, e o olhar-crítica, finalmente, sintetiza o argumento. É essa síntese indutiva que
nos dará subsídios para ombrear um diálogo com as atuais teorias projetuais vigentes.
A partir deste ponto, assumimos por pressuposto que é possível retornar à essência do objeto que
nos interessa neste caso, o design gráfico, o que nos levaria a desvendar sua mesmidade, alcançando
com isso sua dimensão metafísica. Daquele chamamento fenomenológico à selva das aparências,
munidos pelo instrumental conceitual da semiótica como facalhaz de arrasto, desbravamos e
construímos caminhos metafísicos de reencontro com a origem que convoca. Todo mistério acorda
desejo.
Apenas uma última distinção cabe fazer aqui, aquela entre semiose e redesenho. Como se verá, o
procedimento projetual é uma semiose em contínua autocorreção, e que traz dentro de si, como
etapa possível, aquilo que chamamos de redesenho de um projeto. Destarte, não há ensejo para
confusões entre os termos, entendendo a projetação como um todo uma semiose, e o redesenho
como parte possível de uma projetação dentro daquela semiose: o que certamente ficará mais
evidente no penúltimo parágrafo do quarto capítulo (q.v. g3.20).

A subsunção
intelectual

Nenhuma tomada de ação segue adiante se antes não fixar em si certas crenças que norteiem as
conseqüências práticas daquela ação. Um empreendimento investigatório também vindica certas
convicções e cosmovisões que determinarão a natureza dos resultados filtrados pela pesquisa, bem
como a natureza dos resultados aplicados e devolvidos à vida. Essa dissertação habita num ambiente
intelectual que poderia ser denominado de pragmatista-vitalista.
Pragmatista porquanto vê na ação o meio mais genuíno de revelar uma crença já fixada, e que esta
só evolui porque se concretiza em hábito futuro de ação no proveito das circunstâncias propícias
para sua acontecência. Vitalista na medida em que sustenta a vida como a convicção mais primeira e
radical que baliza todo o mais fazer da existência, cujas perspectivas da realidade são todas funções
subordinadas dessa razão vital, ou raciovitalismo. Pragmatismo e vitalismo são respostas da filosofia
contemporânea ao metódico racionalismo francês, ao cético empirismo inglês e ao espiritual
idealismo alemão.
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As expectativas impostas a uma dissertação de mestrado demandam uma sucinta e preliminar
abordagem do problema de pesquisa, de modo que, infelizmente, não será possível aqui, e nem
mesmo é desejável, aprofundar uma explanação acerca das origens do pragmatismo e do vitalismo,
assunto que forçosamente devemos relegar a outra ocasião mais pertinente, visto que requereria
uma ministração nada sintética. Por outro lado, tentar resumir um intenso período da história da
filosofia em tão miúdos parágrafos, sem correr o risco de inadequações e imprecisões, seria um
forte índice de insanidade mental deste pesquisador, o que afortunadamente ainda não é o caso.
Basta-nos, por conseguinte, dizer que é no seio do pragmatismo de Charles Sanders Peirce que se
busca responder à pergunta o que é o homem?, pelo ponto de vista do conhecimento, ou seja, o
que é possível ao homem conhecer e como todo este conhecimento se organiza como guia sistêmico
de nossa conduta futura. Já o raciovitalismo de José Ortega y Gasset faz a mesma pergunta, mas
agora pelo ponto de vista da vida, e assim o que é possível ao homem fazer como tarefa para
construir sua vida, individual e coletivamente, no proveito das circunstâncias históricas que são o
único limite desse fazer futuro. Lançado no confuso oceano das circunstâncias, o homem geralmente
perde o prumo, perde-se a si mesmo; e apenas quando volta a ensimesmar-se, pode assumir
convicções claras e firmes frente a cada circunstância que o rodeia: o homem volta a coincidir
consigo mesmo, encontra sua autenticidade vital.
Porque acredito
no pragmatismo e
no raciovitalismo

É o momento em que o pesquisador deve desnudar-se de qualquer tergiversação avulsa para avocarse, em primeira pessoa, o continente de convicções sobre o qual constrói seus territórios científicos:
creio, por enquanto, que só pela perspectiva da vida que nos é dada, e dentro dela o conhecimento
como uma função sua, é possível melhor compreender este curioso fenômeno chamado design.
Que tarefa humana é essa, que embasada em valores vitais estabelecidos por cada cultura visual,
intervém na compleição espacial da natureza, ricocheteando sua influência na auto-organização da
própria cultura de onde partiu? Se ainda não ficou suficiente ao leitor entender o que significa ser
um pragmatista-vitalista, estou certo que a leitura cuidadosa desta pesquisa, mormente de seu quarto
capítulo e conclusão, tornará claras essas idéias de postura ética pelo seu estilo redacional.

Capítulo 1:
Os Vários Olhares

Um acordo
entre os termos

Este capítulo tem muita pressa. Em verdade, o que legitima sua presença é uma rápida introdução
dos conceitos fenomenológicos e semióticos que irão transitar, quando imprescindível à precisa
compreensão das asserções defendidas, em algumas definições articuladas na defesa das idéias que
este trabalho oferece como contribuição aos estudos em design. Em outras palavras, este capítulo é
uma espécie de glossário enciclopédico comum a todos os empreendimentos de investigação em
comunicação e semiótica, partindo do suposto que a maioria dos leitores já estará familiarizada com
a freqüentação a essas doutrinas; caso negativo, não há motivos para pânico: correspondentes
referências bibliográficas autorizadas serão concedidas, às quais o leitor deve recorrer em
carecendo de aprofundamento e sedimentação teórica.
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Patronato
Peirciano

No decorrer da pesquisa, em obediência ao planejamento proposto, o corpo da dizibilidade do
aprendizado fica pari passu cada vez mais evidente, como se se concretizasse por si. Aqueles ditos
parâmetros lógico-visuais de leitura dos projetos referem-se aos conceitos mais basilares da
fenomenologia e semiótica peircianas.
Tais conceitos, encarados como convites ao olhar do pensamento, inclinam toda periermeneia a três
aspectos do fenômeno, segundo Charles S. Peirce [Peirce, 1905: CP1.284-353]:
1. à primeiridade (unicidade, indivisibilidade, qualidade, acaso, diferença);
2. à segundidade (singularidade, divisibilidade, obsistência, existência, alteridade);
3. à terceiridade (generalidade, regularidade, mediação, lei, identidade).
Esses conceitos, referentes à aparência dos seres, têm sua correspondência lógica – portanto como
linguagem ou sistema auto-organizativo – em outros três conceitos participantes de todo argumento
[Peirce, 1908: CP 8.344-379]:
1. o signo (o fenômeno apto a representar);
2. o objeto dinâmico (o ser que manifesta porções de sua essência mediante aparição
por signo, seja este objeto real ou fictício);
3. o interpretante dinâmico (a generalidade que traduz a aparição numa cadeia de outros
fenômenos, com vistas de retorno a apreender aquela essência por detrás da aparência).
Todo signo traz dentro de si um ponto de vista do objeto que o determinou: esta parte do objeto
dinâmico dentro do signo é o objeto imediato [Peirce, 1906a: CP 4.536]; este, pelo mistério que
sugere sobre a essência daquele, emite um convite ao desvelamento, que também reside dentro do
signo e é chamado de interpretante imediato [Peirce, 1909: CP 8.313-315]. A partir deste, o
interpretante dinâmico põe em movimento a semiose do desvendamento rumo ao que seria,
idealmente, o encontro entre a interpretação e a essência: o interpretante final [Peirce, 1906a/9:
CP 4.536, 8.315], ao qual, na prática, nunca chegamos; e, portanto, o esgotamento é sempre tido
como interpretante derradeiro, ou a interpretação até então [Peirce, 1906b: CP 5.476-486].
Peirce levou sua classificação dos signos mais além, na tentativa de melhor entender como um signo
amadurece de uma mera qualidade sensível até um raciocínio argumentativo elaborado e complexo.
Ele passou a estudar, assim, as possíveis naturezas de relação representativa, aquela que o signo
podia encadear com seu objeto dinâmico; bem como as possíveis naturezas de processo
interpretativo, aquele que o signo estabelece com seu interpretante dinâmico.
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Às relações entre signo e objeto, Peirce nomeou: a de natureza icônica ou simplesmente ícone
(representação das qualidades sensíveis do objeto), a de natureza indicial ou apenas índice
(representação do vínculo causal do objeto), e a de natureza simbólica ou ainda símbolo
(representação dos atributos habituais da essência do objeto). Cada uma dessas relações se
subdivide segundo a escala de maturidade da representação entre signo e objeto, como mostra o
diagrama abaixo, de 1 a 10 [Peirce, 1903a: CP 2.274-308]:
símbolos
genuínos
legi-signo simbólico
argumental
uso geral cujo
objeto é um conceito,
significado generalizado

símbolos
degenerados
singulares
legi-signo simbólico dic.
uso geral cujo
objeto é um existente
individual sempre
com mesmos caracteres

hipossemas
objetivos
legi-signo indicial dicente

demonstrativos gerais
consagrados para
referência externa à
mente

índices
genuínos

símbolos
degenerados
abstratos
legi-signo simbólico rem.
uso geral cujo
objeto é um caráter
ou qualidade sensível

hipossemas
subjetivos
legi-signo indicial remático

demonstrativos gerais
consagrados para
referência interna da
mente

índices
degenerados

sin-signo indicial dicente

sin-signo indicial remático

relação existencial
com o objeto, conexão
dinâmica real

auto-referência mental,
observação indireta e
resistente na mente

hipoícones
gerais
legi-signo icônico
1. imagem (formato
oportuno de fundamentos)
2. diagrama (formato
apropriado de relações)
3. metáfora (formato
adequado de processos)

hipoícones
individuais
sin-signo icônico
1. imagem (analogia por
qualidade do fundamento)
2. diagrama (analogia
por contraste de relação)
3. metáfora (analogia por
devir do processo)

ícones
puros/genuínos
quali-signo icônico
idéia indivisa na
consciência, reflexo
imaginário provocado
por estímulo à mente

Aos processos entre signo e interpretante, Peirce batizou [Peirce, 1903b: CP 2.250-264]: ao de
natureza emocional ou simplesmente rema (interpretação das qualidades sensíveis do objeto na
mente), ao de natureza energética ou apenas dicente (interpretação da cópula relacional
antecedente-conseqüente do objeto na mente), e ao de natureza lógica ou ainda argumento
(interpretação do processo causal do objeto, e seu hábito de seqüência, na mente). Peirce decantou
ainda outras subdivisões classificatórias, mas que não vêm ao caso no âmbito desta pesquisa.
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As interpretações de natureza lógica, ou argumentos, são, segundo Peirce, de três tipos [Peirce,
1902: CP 2.95-110]: o raciocínio abdutivo, cujo resultado é sempre uma hipótese unificante; o
raciocínio dedutivo, cujo resultado é sempre uma especificação particularizante; e o raciocínio
indutivo, cujo resultado é sempre uma generalização totalizante. Uma explanação mais detalhada
dessas distinções é oferecida, em sendo momento oportuno, no quarto capítulo.
A ocorrência de uma representação relacional icônica demandará como leitura-interpretação de si
um raciocínio dedutivo; uma representação indicial impulsionará uma leitura-interpretação indutiva;
e uma representação simbólica ensejará uma leitura-interpretação abdutiva. Embora o raciocínio
abdutivo em si seja uma acomodação simbólica genuína, o bem-dizer de seu resultado terá um forte
predomínio icônico; o mesmo acontece com o raciocínio dedutivo, mas cujo resultado tem forte
caráter indicial; o raciocínio indutivo é o único que faz jus a sua condição simbólica, dado que seu
resultado é a prevalência mesma da representação simbólica, ou seja, um outro símbolo mais
desenvolvido.
associação por contigüidade

associação por similaridade

índice

raciocínio
indutivo

raciocínio
dedutivo

símbolo

ícone

raciocínio
abdutivo

Abdução, dedução e indução formam o ciclo interpretativo da mente, e as conformações
representativas que tornam públicas seus respectivos resultados – ícone, índice e símbolo –
acompanham uma das leis da mente chamada associação [Peirce, 1893: CP 7.388-417]: as
associações tornam possível que as interpretações privadas venham a público com a segurança de
uma justificativa que as apresenta como caso de algum conjunto de atributos, seja por similaridade
(analogia), ou seja por contigüidade (vizinhança). Associações por similaridade geram ícones; as
por contigüidade, símbolos; os índices sofrem influência de ambas, com maior intervenção da
contigüidade. A articulação orgânica de tais conceitos ficará mais coerente com as exemplificações
do quarto capítulo.
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Os Vários Olhares

A estratégia metodológica vigente consiste em lançar alguns olhares ao corpus de análise de modo a
possibilitar uma contemplação/descrição dos projetos em paralelo, qual uma “antologia estrutural”,
como se verá na extração teórica do quarto capítulo. Para tal, é forçoso dispor dados condicionantes
do processo projetual, aqui chamados de dramatis personae: Designer, Cliente, Visiência, Projeto e
Normas sociais. A descrição do elenco dramático de cada amostra projetual acompanha as
respectivas imagens no anexo do corpus de análise desse trabalho.
Em seguida, os projetos serão analisados por três olhares fenomenológicos: o olhar-apreço, que
pretende registrar as qualidades sensíveis de cada projeto em si; o olhar-relato, que busca
transbordar os limites mesmos de cada projeto para reportar o ambiente situacional onde o projeto
ganhou sua existência; e o olhar-crítica, que procura explicitar e interpretar o convite a que o
projeto outorga-se dizer veladamente.
Nove projetos de identidade visual foram recrutados a participar desta investigação. Análises
inúmeras já foram empreendidas sobre projetos visuais isoladamente, e outras tantas em partes de
projetos apenas – um logotipo, uma capa de livro, um cartaz, um anúncio etc –, aprofundando-se
em seus aspectos ora materiais, ora temáticos, ora cognitivos; enfim, as alternativas são profusas,
porém ainda isoladas. Em nada desmerecendo os esforços acima, uma outra abordagem seria evitar
o mais possível esse isolamento ao ampliar o escopo da especulação analítica. Caso como considerar
um projeto de identidade corporativa não apenas pelas enunciações da marca ou logotipo, senão
também pelo conjunto de aplicações desta marca sob as necessidades da instituição demandante; ou
ainda, um projeto editorial que requer identidade para uma coleção de livros, em que cada um dos
títulos tem seus elementos visuais díspares, embora continuem sendo réplicas submissas a
condicionantes estruturais que visam garantir a pregnância da identidade.
Portanto, o corte segmental do corpus de análise aqui enfrentado intenciona observar a articulação
estrutural de todos os elementos que compõem cada projeto: daí que chamamos esta escritura
didática de uma antologia estrutural, ou seria melhor, auto-organizativa e sistêmica.
Última ressalva: na maioria dos livros de metodologia projetual usa-se o termo símbolo da marca
para significar a dimensão pictográfica da mesma, diferindo de sua tipografia e cromatismo.
Entretanto, o conceito de símbolo ficará reservado no âmbito desta dissertação para seu pleno
significado semiótico. Para evitar confusão, aqueloutro será aqui chamado de pictórico da marca.

Capítulo 2:
O Olhar-apreço

Olhar-apreço

A ocorrência do signo visual em si é o alvo deste olhar, no exercício descritivo de seus três aspectos
fenomenológicos: qualitativos (a diferença), singulares (a alteridade) e reiterativos (a identidade).
O signo visual analisado – cada projeto de identidade visual considerado em seu conjunto sistêmico
– é destrinchado inclusive em seus dois componentes semióticos internos: o objeto imediato e o
interpretante imediato.
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Cinex

a1.1

O manual de identidade corporativa da Cinex foi disponibilizado em suporte digital, entregue em CDROM com arquivos em formato .pdf, visto que, atualmente, o manual impresso se tornou um
investimento inviável, e tanto as pequenas quanto as grandes empresas preferem a agilidade e
segurança de dados em formato digital, o que também minora os custos.

a1.2

A primeira página regula as determinações básicas da marca (figura 1.1). A assinatura principal da
marca consiste em um quadrado de cor vermelha sólida (pantone 485), com o logotipo escrito em
tipografia Frutiger Black em caixa-alta, condensado em 87%, e vazado (em branco, dependendo do
tipo de suporte) sobre o quadrado vermelho. O logotipo está colocado no terceiro terço (cimabaixo) do quadrado, e o espacejamento entre letras corrigido visualmente. As descrições de nome
fantasia, chamadas e endereçamentos obedecem a duas disposições: uma logo abaixo do quadrado,
com alinhamento a partir da letra C, e entrelinha espaçada visualmente; outra, à direita do quadrado,
alinhamento pelo lado do quadrado, sem espaçamento de entrelinha. Há alternativa de apresentação
da marca em alto-contraste (preto&branco).

a1.3

As duas páginas subseqüentes legislam a modulação da marca e os diagramas de cotas de
espaçamento. Observa também o corpo tipográfico que deve ser mantido na especificação de cartões
de visita (figura 1.2). O diagrama construtivo da segunda página estabelece as proporções para o
posicionamento da palavra Cinex, a partir da espessura da letra I, que ocupa toda extensão
horizontal do módulo da marca, ou ainda melhor, é da largura do I maiúsculo (Frutiger Black 87%
condensado) que o módulo regente da marca é determinado como quadrado.

a1.4

A terceira página revela a correta colocação das chamadas e endereçamentos: a primeira alternativa,
segundo o alinhamento com a letra C e a entrelinha espaçada de um módulo; a segunda; com
justificação tipográfica à direita sem espaçamento modular vertical ou horizontal algum. Em
continuação, tem-se uma apresentação detalhada e cotada (em mm) da diagramação e dos corpos
tipográficos para cada frase informativa de um cartão de visitas. O cartão foi visualmente
programado em frente e verso, jogando com o contraste entre marca-e-texto e o plano de fundo.

a1.5

A quarta página (figura 1.3) exemplifica a diagramação concebida para a papelaria; observa-se no
papel timbrado a comunalidade do forte aspecto ortogonal na aplicação da marca e texto. O peso
visual da marca precisou ser contrabalançado com a colocação da marca sempre nas extremidades
superiores da diagramação: no papel timbrado, canto superior direito; no envelope, canto superior
esquerdo; o endereçamento, no verso do envelope, obedece à posição da marca no lado oposto.
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a1.6

O primeiro exemplo de aplicação da marca refere-se ao mostruário de produtos da empresa,
constando de um kit promocional de vendas em CD-ROM (figura 1.4). Os produtos receberam uma
aplicação da marca sempre no canto superior direito, e as descrições de conteúdo do pacote sempre
abaixo da marca, em concordância com a modulação anteriormente especificada. As colunas
imaginárias de texto que compõem a malha gráfica correspondem à modulação da segunda página
do manual (a1.3).

a1.7

A aplicação seguinte é a fachada (figura 1.5) apresentada em duas vistas – frontal e lateral direita,
segundo o padrão mongeano (DIN)– em que se pode ter idéia das devidas proporções do sólido,
inclusive a altura mínima de segurança, segundo normas da ABNT. A terceira imagem introduz uma
idéia de uma fachada completa em perspectiva de um ponto de fuga.

a1.8

A frota da empresa foi contemplada com uma aplicação destoante do já estabelecido para aquelas
impressas. A demonstração toma como exemplo um dos tipos de veículos da frota, apresentado em
várias vistas aleatórias – sem obedecer ao padrão DIN ou ASA – que tratam de aproveitar o espaço
útil da página de modo mais funcional. A aplicação da marca ganha sua versão inclinada, sugerindo
rotação, enquanto cresce igualmente de tamanho até alcançar sua posição final na traseira do
veículo. As aplicações no fundo do carro respeitam a assinatura já determinada na primeira página
do manual (a1.2); mas a que é posta na dianteira traz a novidade da colocação do nome fantasia a
lado esquerdo do pictográfico, na altura do topo do logotipo. A página seguinte (figura 1.7) desfila
fotografias de todos os seis tipos de automóveis que participam da frota da empresa.

a1.9

A nona página do manual (figura 1.8) retorna a aplicações bidimensionais. Neste caso, são etiquetas
de advertência e orientação de manuseio do produto. A diagramação é fielmente tributária da
modulação padrão (a1.3). Nestes espaços constam o cabeçalho – na horinzontal –, o endereço web
da empresa – na vertical – e finalmente a marca no canto inferior direito. O espaço maior traz as
informações de cuidado. As três amostras reforçam o jogo de cores entre preto, branco e vermelho.
Observa-se também que todos os espaços de divisão ganham um destacado contorno preto.

a1.10

Até o uniforme de futebol dos campeonatos internos da empresa recebeu status suficiente para
comparecer no manual de identidade corporativa (figura 1.9). Não há nenhuma outra referência a
vestimentas, como o fardamento de funcionários, por exemplo. O jogo tripatite das cores
permanece: no uniforme dos jogadores sempre branco e vermelho, alternando cor de fundo e de
frente; só o dos goleiros traz o preto de fundo e texto em branco, com as mangas da camisa em
branco e vermelho.
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a1.11

Etiquetas e fitas adesivas para embalagens externas tipo exportação destacam a marca acima de
qualquer outra informação (figura 1.10). A décima primeira página do manual mantém a
especificação tipográfica apenas para o logotipo e o endereço web da empresa; já para o espaço de
informações próprio de leitura alfandegária, obedeceu-se as normas internacionais de inscrição de
dados, com tipografia estêncil em caixa-alta. A aplicação da marca na fita adesiva remete à
flexibilidade utilizada da frota, com os pictográficos sugerindo rotação e crescimento.

a1.12

Uma aplicação da visão e missão da empresa, apresentada como placa de exclusivo uso
aparentemente interno (figura 1.11). A diagramação parte da modulação padrão da marca,
recorrendo a faixas verticais pretas nos cantos do quadrado; faixas horizontais vermelhas, como
fundo para os textos de títulos, e justificadas a partir da faixa preta segundo cada caso; e a área em
branco, como fundo para o texto corrente. A marca é introduzida sempre no canto inferior direito.

a1.13

A décima terceira página (figura 1.12) demonstra a concepção de aplicações impressas como o
certificado de garantia do produto, cartão de visita em mini-CD e cartão de natal para mala-direta. A
diagramação do certificado é o primeiro impresso a fazer uso de uma faixa horizontal vermelha no
canto esquerdo da malha gráfica. O cartão de visita digital visialoga com o mesmo contraste entre
branco e vermelho utilizado no cartão convencional (a1.4). Novidade para o cartão de natal que
mistura bolinhas brancas com várias reduções do pictográfico caindo em diagonal – lembrado

movimento da neve –, ambas sobre fundo vermelho. O designer flexibiliza bastante o uso da
assinatura principal da marca nestas aplicações, principalmente no cartão de natal, quando aparece
o pictográfico com bolas de neve caindo dentro dele.
a1.14

As aplicações da marca recebem um tratamento mais variado após a descoberta de possibilidades da
página anterior do manual (a1.13). A página posterior (figura 1.13) oferece a solução do designer
para os logotipos dos jornais da empresa, e embalagens ou capas para mostruários impressos. Pela
primeira vez, o uso do preto prevalece nas aplicações. Destaque para uma assinatura incomum da
marca: no logo do Mundo Cinex, a descrição da empresa logo abaixo da marca cinex está toda em
uma linha horizontal, alinhada pelo centro e ajustada pelos extremos do quadrado.

a1.15

Outras novidades foram acrescentadas ao uso da marca. Na décima quinta página, que parece ser a
última até então, observa-se aplicações em sacolas para eventos e para placas de sinalização de fluxo
(figura 1.14). Além do uso mais expandido no jogo de cores e da inclinação, percebe-se um maior
oferecimento de variedade tipográfica da Frutiger, com negritos e itálicos, tamanhos de corpo, cor
de frente e fundo etc. O designer manobra as variantes visuais com diagramação mais sortida.
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Klabin

b1.1

Dois manuais foram produzidos: o manual completo, com determinações projetuais detalhadas aos
requisitos visiocomunicativos da empresa, e de acesso restrito a alguns funcionários que
administram a marca, constando de 34 pastas com 27 arquivos de especificação cada, totalizando
918 arquivos de manual; o segundo, mais sucinto, concebido como dois folhetos com três dobras,
terminando em tamanho A4 (padrão industrial DIN, 210 x 297 mm): o designer utilizou as oito faces
resultantes de cada página A4 para demonstrar o uso estudado da construção e aplicações da marca,
objetivando as necessidades de consulta mais corriqueiras para a comunicação da marca. Estes dois
folhetos A4 estão ilustrados nas figuras 2.23 até 2.7.

b1.2

O projeto de redesenho da marca Klabin a partir de 1980 levou em consideração o histórico de
mudanças da marca. A primeira marca de 1899 (figura 2.1) já buscava representar o conjunto de
empresas do grupo recorrendo a uma apresentação visual similar a um papel-moeda. De 1910 até
1950, a marca passa por três redesenhos, todos conformados como representações de brasão, em
que se percebe o predomínio de imagens de paisagens e uma diagramação que privilegia uma
hierarquia horizontal dos elementos pictóricos (figuras 2.2, 2.3 e 2.4).

b1.3

Durante o período que cobre 1960 a 1970, os redesenhos da marca recebem uma redução
tipográfica radical, se comparados aos anteriores (figuras 2.5, 2.6 e 2.7), quando se observam
igualmente as mudanças na razão social da empresa. As marcas de 1960 e 1965 apresentam-se em
um logotipo cuja tipografia é extremamente geométrica e todos os caracteres estão em minúsculas
(figuras 2.5 e 2.6). A marca de 1970, apesar de continuar apenas como logotipo, é composta por
uma tipografia cursiva moderna, e com alguns caracteres em maiúsculas (figura 2.7).

b1.4

Em 1972, há um retorno ao geometrismo a partir da marca de 1960 (figura 2.5) onde se mantém
somente o nome fantasia da empresa, com devida correção geométrica no acabamento e no
espaçamento das letras que compõem o logotipo (figura 2.8). Sete anos após, em 1979, a marca
sofre uma mudança de paradigma em sua apresentação, deixando de ser apenas um logotipo para se
tornar apenas uma figura sugerindo a letra K (figura 2.9). Nota-se um outro tipo de resgate nesta
figura: os raios que partem do centro e finalizam no limite que sugere a circunferência recuperam
um elemento pictórico da versão de 1950 (figura 2.4), os raios de sol que emergem no horizonte.

b1.5

Sob a responsabilidade do designer Alexandre Wollner, tem-se início um outro ciclo de redesenho.
Em 1980, é introduzida a nova assinatura da marca, com evidente remissão a vários elementos das
marcas anteriores (figura 2.10): a letra K vazada sobre fundo aparente, como na marca de 1979; a
letra K minúscula com um ponto em cima, como nas marcas de 1960 e 1972; o trapézio verde em
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perspectiva – que nesta versão faz alusão a um rolo de papel em processo de fabricação - remete às
gravuras em perspectiva da fábrica de papel nas versões de 1910 e 1940; a simplicidade geométrica
da nova marca resgata a limpidez formal das versões de 1960 e 1965.
b1.6

Em 1999, o mesmo designer cuida do derradeiro redesenho da marca, mantendo a configuração da
versão de 1980, por ele mesmo projetada, adaptando tão-só a conformação da letra K minúscula
com hastes mais encorpadas – como em negrito – , mas agora sem o ponto em cima, o que facilita o
reconhecimento e legibilidade da letra (figura 2.11).

b1.7

A primeira página do manual compacto (figura 2.12), pertencente ao primeiro folheto denominado
A – cujas oito páginas então chamadas A1, A2, A3 etc –, apresenta o logotipo com seus respectivos
desdobramentos de todo o conjunto de empresas da Klabin, sobrepondo em transparência a
assinatura principal da marca em cor verde.

b1.8

Na segunda e terceira páginas encontram-se as especificações tipográficas para conformação do
logotipo com base nas famílias tipográficas Frutiger Bold, Roman e Light. Vê-se também o
detalhamento geométrico para construção do pictográfico, a partir de um módulo A, e as assinaturas
secundárias da marca em suas permissões positivas e negativas (figura 2.13 e 14).

b1.9

A quarta página (figura 2.15) define a composição crômica para alcançar a cor padrão da marca
(verde Pantone 355 C) e suas alternativas em Pantone Process (CMYK), em monitores (RGB) e cores
seguras para web (padrão HTML). Abaixo se lê um passo-a-passo para a construção dos módulos
para a correta composição dos signos da marca Klabin.

b1.10

As quatro páginas seguintes compõem a face interna do mesmo folheto onde se têm as quatro
anteriores. Nelas se encontram o comportamento tipográfico dos segmentos de negócios e das
unidades do grupo Klabin por suas respectivas localidades (figura 2.16, 17, 18 e 19). A base do
logotipo Klabin é apresentado em tipografia Frutiger Bold 65; os segmentos de negócios são
indicados em Frutiger Roman 55; finalmente, a definição social SA e as localidades das filiais são
determinadas em Frutiger Light 45 (figura 2.16). Exemplos de aplicação desses formatos são
introduzidos nas demais páginas, ressaltando a configuração tipográfica em três gradientes de cor
laranja (figuras 2.17, 18 e 19).

b1.11

O segundo folheto do manual compacto – cujas páginas foram denominadas B1, B2, B3 etc –
estabelecem a colocação dos nomes dos segmentos e unidades da empresa em relação ao
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pictográfico da marca – o trapézio verde com a letra K vazada –, determinadas nas quatro páginas da
face externa do folheto (figuras 2.20, 21, 22 e 23). A partir do maior nome de filial, Klabin
Embalagens Jundiaí, toda diagramação foi prevista para as demais, incluindo as exceções dos
nomes Bacell e Riocell.
b1.12

A face interna do segundo folheto conclui com a designação da papelaria institucional, composta por
papel timbrado, envelope comercial e cartão de visita (figura 2.24). As três páginas seguintes
cobrem todas as possibilidades de aplicação da marca em todas as variedades previstas de nomes de
segmentos e unidades da empresa em papel timbrado; dão conta também de todas as alternativas de
cartão de visita e envelope comercial mediante a explicação do diagrama modular de tais peças, com
respectivas determinações tipográficas, pictóricas e cromáticas (figuras 2.25, 26 e 27).

b1.13

O manual de identidade visual completo congrega 918 arquivos de especificações técnicas
detalhadas sobre cada sucursal da empresa, incluindo um arquivo multimídia auto-executável com o
intuito didático de explicar o conceito e o significado de cada um dos elementos compositivos da
nova marca Klabin. Devido a seu tamanho, tais arquivos não foram inclusos neste corpus de análise.

Banco do Brasil

c1.1

Em 1808, junto com a fundação do Banco da Republica do Brazil, a primeira marca foi proposta
com vistas a divulgar aos cidadãos da colônia a existência do banco oficial do governo. A marca,
composta apenas de logotipo, congrega duas espécies de elementos em sua composição: a primeira,
um destaque para as iniciais dos substantivos da frase, apresentadas em letras maiúsculas de traço
rebuscado, sugerindo uma iluminura medieval; a segunda, elementos tipográficos de traços
simplificados e de espessura fina, e de proporção reduzida em relação às iniciais (figura 3.1).

c1.2

Duas outras marcas foram simultaneamente usadas para representar o Banco do Brasil a partir de
1926: um monograma e um logotipo. O monograma foi desenhado dentro de uma oval delgada, com
as letras maiúsculas BB sobrepostas, uma mais esguia e a outra mais oblonga (figura 3.2/A). O
logotipo assemelha-se a uma água-forte gravada em cobre (figura 3.2/B); o nome do banco já fora
reduzido, contudo permanece a idéia de manter as iniciais em tamanho maior que as demais letras
da frase, como na marca anterior (c1.1).

c1.3

O ano de 1968 assinala um momento de mudança fundamental para a identidade visual da
instituição. Um novo pictográfico é proposto como uma assinatura síntese que figuraria como o
único elemento de marca do banco. O novo pictográfico assemelha-se a um nó em formação, capaz
de sugerir a idéia de um ponto firme em processo de apertura e robustecimento (figura 3.3). Pela
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primeira vez, a marca do banco contrai uma cor institucional, o azul escuro – que sempre nos
sugere profundidade, seriedade, horizonte, tranqüilidade etc –, rompendo com quase 160 de
história de uma marca sem padrão cromático perene, antes apenas em tons de cinza, preto e
branco.
c1.4

Dando a entender a necessidade de inscrever a razão social da instituição na assinatura da marca,
em 1978 um redesenho da identidade visual do banco volta a recorrer a um logotipo participante da
marca, seguido da apresentação do pictográfico já consagrado (c1.3). A aplicação da cor azul
institucional parece ter sido substituída na reprodução dessa nova marca, dando lugar à cor
amarelo-dourado escuro, sugerindo então riqueza metálica (figura 3.4).

c1.5

A proposta de uma nova marca não tardou muito. Já em 1985, a marca do banco ganha uma nova
configuração (figura 3.5). A primeira alteração notável é a ordem entre logotipo e pictográfico, este
agora no extremo esquerdo da composição, forçando primeiro a leitura do pictográfico para só
depois passar a decodificação do logotipo, conforme o padrão ocidental de sentido de leitura verbal.
A segunda característica aparente é a aplicação da cor azul já estabelecida como padrão cromático,
porém apenas no logotipo, porquanto o pictográfico persevera a cor amarelo-dourado de outrora. O
terceiro aspecto cambiante refere-se à fonte tipográfica usada no novo logotipo, de traço mais
simplificado e moderno. Por fim, a quarta particularidade destacável diz respeito à proporção entre
os tamanhos do pictográfico e do logotipo, numa configuração que permite a percepção do
pictográfico sem confundi-lo com uma das letras do logotipo. É mister assinalar que o desenho do
pictográfico foi alterado em seu detalhe central, em que os dois traços internos aparecem
desmembrados e superpostos ao restante do bloco pictórico, perdendo sua sugestão de unicidade
enquanto desenho.

c1.6

A identidade visual do Banco do Brasil começa a ensaiar elementos de maior coesão visialógica a
começar de 1986, quando o padrão cromático é finalmente consagrado com os já azul firmamento e
amarelo ouro, em consonância também com as cores da bandeira nacional (c1.4). Outro elemento
geométrico é acrescido à marca, o retângulo-moldura responsável por sustentar a cor amarela. Ao
azul coube vestir tanto o pictográfico quanto o logotipo, esse último preservando as mesmas
características tipográficas ascendentes, contudo em sentido inclinado (figura 3.6).

c1.7

O sexto redesenho da marca ficou sob a incumbência dos designers Ludovico Martino e João
Cauduro, em 1994. Este redesenho garantiu a presença dos elementos já incorporados a repertório
visual do público, procurando atualizar a conformação visual numa assinatura mais sólida. Duas
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mudanças fundamentais foram levadas a cabo: a alteração do desenho das letras do logotipo, agora
uma tipografia exclusivamente desenhada para a instituição, e o retorno de incorporação dos dois
traços internos do pictográfico ao corpo do desenho maior (figura 3.7). Os traços das letras do
logotipo receberam uma apresentação mais encorpada, e as duas iniciais BB voltam a ter destaque
de tamanho na frase, em que todas continuam maiúsculas. Mais uma lapidação na proporção entre
pictográfico e logotipo é introduzida, com o logotipo ligeiramente maior e então alinhado pelo
centro do pictográfico, a invés de estar alinhado pela base, como antes (figura 3.6).
c1.8

A mais recente versão foi lançada em 2002, ainda sob a gestão projetual do escritório de design
Cauduro Martino. Sutis porém relevantes, três modificações foram implantadas: quanto à espessura
das letras, aqui mais condensadas em sua largura e com estreitamento de entreletramento (kerning)
quase imperceptível; quanto à proporção entre pictográfico e logotipo, com a altura deste último
levemente majorada; e por fim, quanto aos contornos de corte do desenho do pictográfico, mais
espaçados para garantir a leitura do entrelaçamento dos traços mesmo em intensa redução da
imagem (figura 3.8).

c1.9

O manual de identidade corporativa do Banco do Brasil é composto de vários volumes, dos quais
apenas o primeiro foi concluído. A primeira página apresenta o pictográfico redesenhado, primeiro
elemento de marca, ladeado de uma descrição de seu significado e breve histórico de
reconhecimento público (figura 3.9). Abaixo na página, segue uma advertência de como aplicar a
moldura amarela, com exemplos do correto e do incorreto.

c1.10

A página seguinte continua com o detalhamento legislativo sobre o pictográfico, especificando os
parâmetros de sua construção geométrica, bem como o limite máximo de redução a 5mm, sem
prejuízo de legibilidade (figura 3.10). As variações de aplicação do pictográfico são previstas para
várias situações, dando preferência à versão em duas cores – azul sobre amarelo, o padrão
cromático institucional correspondente ao segundo elemento básico de uma marca –, e a partir de
então a versões alto-contraste em positivo e negativo, na impossibilidade de uso da original.
Estabelecem-se igualmente as proibições de aplicação diferente das acima autorizadas, com quatro
exemplos de uso incorreto (figura 3.11).

c1.11

O logotipo é o terceiro elemento integrante da marca e, semelhantemente ao pictográfico, recebe
atenção individualizada quanto aos parâmetros de seu adequado emprego nas comunicações visuais
da instituição. As descrições e variações de aplicação respondem às mesmas expectativas lançadas
sobre o pictográfico (figura 3.12).
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c1.12

Os três elementos básicos – cromatismo, logotipo e pictográfico – convergem finalmente à

configuração da marca, apresentadas nas versões de assinatura principal, a horizontal (figura 3.8),
e as versões alternativas, duas com logotipo abaixo do pictográfico em alinhamento centralizado,
sendo a primeira com proporção 1x2 entre pictográfico e logotipo e a segunda com o logotipo
enquadrado na largura do pictográfico (de uso restrito, por questões de legibilidade); e uma última
alternativa em disposição vertical apenas do logotipo, considerando proporção aproximada de 1x1,5
enquanto mantém o pictográfico sempre em sua postura horizontal original (figura 3.13).
c1.13

Os diagramas de construção com respectivas cotas dimensionais , bem como as áreas mínimas de
fundo e de não-interferência gráfica são postas em vigor (figura 3.14), tomando como padrão um
módulo h a partir da altura das letras iniciais BB do logotipo. Toda margem dos retângulosmolduras amarelos e dos espaços de não-interferência segue a proporção de 0,5h para todas as
versões de assinaturas autorizadas, excetuando a segunda versão centralizada (c1.12), cuja margem
mede um módulo h. Dois exemplos de aplicações corretas e incorretas, para áreas de fundo como
para não-interferência, são expostas na página subseqüente (figura 3.15).

c1.14

Em prosseguimento às aplicações em cores, o manual contempla a possibilidade de apresentação de
todas as assinaturas autorizadas também em alto-contraste, exemplificando todas as alternativas em
compleição positiva (figura 3.16) e ainda negativa (figura 3.17).

c1.15

Exemplos concludentes de aplicação tanto em cores quanto em alto-contraste são oferecidos
prevendo uma variedade de imagens de fundo de natureza diversa (figura 3.18), de modo que se
possa ter uma idéia da adequada aplicação da marca colorida. Fundos chapados nas cores
institucionais, fotografias coloridas e também em tons de cinza propiciam a visualização do
comportamento da marca válida para todas as versões de suas assinaturas.

c1.16

Os alfabetos institucionais são elementos visuais igualmente dignos de especificação. Duas famílias
tipográficas participam do sistema de identidade: a família Arial e a família Banco do Brasil; a
primeira, designada a freqüentar toda documentação escrita corrente (figura 3.19); a segunda,
reservada apenas na composição do logotipo, das empresas subsidiárias e coligadas, e dos produtos
do banco (figura 3.20).

c1.17

A especificação das cores institucionais segue a praxe de padrões técnicos industriais para
composição cromática: síntese aditiva opaca (Pantone®), síntese aditiva translúcida (CMYK),
síntese subtrativa (RGB), e o código de marcação HTML (web), como acontece nos outros manuais
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supracitados (a1.2, b1.9). Adota-se o Pantone 286 para o azul e o Pantone 108 para o amarelo,
idem para qualquer tipo de papel, fosco ou brilhante (figura 3.21).
c1.18

As soluções visiocomunicativas se estendem à aplicação da marca da instituição junto com sua razão
social (figura 3.22), do mesmo modo que prevê marcas subordinadas de empresas do mesmo grupo
(figuras 3.23, 24 e 25) e marcas de produtos (figura 3.26), todas recorrendo ao uso da tipografia
Banco do Brasil, como já descritos acima (c1.16). Exceção para a descrição por extenso das
respectivas razões sociais, estas sempre escritas em tipografia Arial. Tal conjunto de páginas
congrega todas as especificações de diagrama geométrico, cotamento, versões de assinaturas em
cores e alto-contraste, limites máximos de redução, exemplos concludentes de aplicação correta, e
finalmente exemplos de arranjos proibidos, para todas as categorias de marcas subordinadas.

c1.19

Estuda-se também o comportamento do pictográfico como marca d’água em posição de
sangramento; a este tipo de configuração deu-se o nome de Grafema neste manual (figura 3.27). O
grafema é empregado como elemento meramente decorativo, devendo todavia ter seu rendimento
regulado para evitar descaracterização da identidade visual. Determinou-se cortes mínimos (20%) e
máximos (50%), na horizontal como na vertical, e comparou-se tal rendimento com exemplos
proibitivos.
O uso da cor foi outrossim programado e ricamente elucidado com manifestações suas nas cores
institucionais – apresentadas em retículas –, também em outras cores diversas e, como sempre, em

amostras do não permitido (figura 3.28). Algumas mídias completam o quadro de ilustrações
exemplares do apropriado uso do grafema, como em crachás, folhetos publicitários ou suportes
sinaléticos (figura 3.29).
c1.20

O sistema de identidade visual não prescindiu da manifestação sugestiva de tridimensionalidade e de
relevo da marca. Com o intuito de figurar mormente em peças publicitárias, desde que a qualidade
técnica de impressão seja garantida, a marca recebeu um revestimento luminoso, cujo gradiente
crômico confere a sugestão de volume (figura 3.30). Exemplos semelhantes às aplicações da marca
sobre fundo de imagens diversas (c1.15) são oferecidos para esclarecer o emprego aceitável e
inadmissível das assinaturas tridimensionais (figura 3.31), como também opções de mídias que
acolhem bem o valor publicitário, casos do tipo website e impressos de alta resolução (figura 3.32).

c1.21

As últimas páginas do Volume 1 deste manual conferem espaço à impressão de amostras das cores
institucionais (c1.17) em seus padrões originais da escala Pantone ®, em papel fosco como em
papel brilhante, para o amarelo (figura 3.33) e para o azul (figura 3.35); e em todas as suas
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possibilidades de retícula em progressão de base 10, em papel fosco e brilhante, tanto o amarelo
quanto o azul (figuras 3.34 e 36). A impressão final é picotada de modo a facilitar o destacamento e
ulterior uso de referência para exata reprodução das cores institucionais.
c1.22

Uma vasta gama de soluções aplicadas às necessidades de comunicação visual da instituição está
prevista e será normalizada em outros volumes do manual de identidade, soluções que abarcam
desde a diagramação de talões de cheque e cartão de crédito, passando por mobiliário interno e
urbano, até os dispositivos de interface gráfica dos caixas eletrônicos e do site institucional (figura
3.37). A elaboração de tais volumes do manual ainda estava em andamento no momento em que esta
dissertação foi redigida.

Irmã Dulce

d1.1

O processo de desenho da marca da instituição beneficente Obras Sociais Irmã Dulce tomou como
partida uma foto da freira quando idosa (figura 4.1). A imagem rasterizada (vetorizada) da
fotografia mostra uma síntese formal dos traços característicos da compleição corporal de Irmã
Dulce, privilegiando seu rosto, num enquadramento de grande primeiro plano. A representação
desfila uma Irmã Dulce indulgente, amorosa e compreensiva: características que a história de vida
da freira autoriza impregnar no imaginário coletivo.

d1.2

Estudos de síntese formal foram feitos sobre a foto e então se apresentou o que seria a primeira
versão da assinatura da marca (figura 4.2). A mesma imagem sintetizada anteriormente (d1.1)
recebe agora um fundo azul celeste, determinando o pictográfico que comporá a marca. A fonte
tipográfica usada é a Futura, fonte romana. O trecho Obras Sociais ocupa o espaço entre as duas
primeiras linhas horizontais, fonte romana normal, em cor preta. O trecho Irmã Dulce ocupa o
espaço entre a segunda e terceira linha, fonte romana negrito, em cor azul celeste, a mesma do
fundo no pictográfico. A assinatura principal da marca coloca o pictográfico à esquerda do logotipo,
na proporção da altura do logotipo. O efeito final enseja uma leitura fortemente horizontal da marca.

d1.3

Esta primeira marca, esperada como a definitiva, foi desaconselhada pelo Vaticano, que sugeriu o
uso de uma foto da freira quando jovem (figura 4.3). Uma foto muito antiga de Irmã Dulce foi eleita
como novo ponto de partida; contudo, o reconhecimento da pessoa de Irmã Dulce fica muito
comprometido neste retrato juvenil.

d1.4

Outros estudos de síntese foram empreendidos para o pictográfico (figura 4.4). A foto de quando
jovem foi rasterizada (d1.3), junto com outra foto da freira em idade madura. Ambas novas
rasterizações foram comparadas à antiga síntese da imagem em idade idosa, e levadas ao público
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brasileiro para reconhecimento: a imagem de quando idosa foi a mais identificada com a freira.
Neste ínterim, o nome a instituição foi alterado para Fundação Irmã Dulce.
d1.5

Por isso, os administradores da instituição aqui no Brasil, contradizendo as orientações de Roma,
insistiram em sua caracterização idosa, e a marca foi assim definida com uma outra perspectiva de
foto (figura 4.5). A nova foto de Irmã Dulce é um retrato tomado de frente, em que a freira ensaia
um sorriso tímido e sereno.

d1.6

Este nova marca, agora com o nome alterado para Fundação Irmã Dulce, foi então considerada a
versão derradeira da marca, e o manual de identidade corporativa começou ser desenvolvido. A nova
configuração dada à marca rompeu com a horizontalidade de outrora, empregando ao contrário
uma verticalidade ascendente. Observa-se que o novo logotipo, agora composto na família
tipográfica Formata, ocupa uma posição abaixo do pictográfico, e respeita proporcionalmente a
largura deste. Entretanto, novamente o nome da instituição foi modificado, voltando a se chamar
Obras Sociais Irmã Dulce, este sim, sobre o qual o manual de identidade foi finalmente acabado.

d1.7

O manual de identidade corporativa desta instituição ficou pronto em abril de 2004, entregue em
formato digital de arquivo .pdf, composto de 52 páginas, das quais as mais representativas da
normalização da marca foram escolhidas para este corpus. A primeira página do manual,
correspondente ao frontispício, veicula a marca definitiva da Obras Sociais Irmã Dulce.
A composição visual preserva a solução já proposta recentemente (d1.6), mas acrescenta mais um
elemento que robustece o efeito de ascensão celeste impregnada na marca: o elemento em preto
entre o novo logotipo e o espaço em branco, reconhecido como o hábito preto da irmandade,
avigora a identificação do balandrau branco da freira, e o sentido de verticalidade fica bem mais
impactante (figura 4.6).

d1.8

A página seguinte apresenta o manual aos futuros colaboradores responsáveis por aplicá-la nas
diversas demandas de comunicação institucional. O formato de página é incomum para este tipo de
publicação, pois o espaço projetável aqui é quadrado (figura 4.7).

d1.9

O pictográfico é apresentado na terceira página selecionada do manual, em duas versões: uma
quadrada e outra vertical. É possível que a decisão por uma página quadrada tenha partido da
intenção didática de mostrar uma variante admissível de aplicação da marca (figura 4.8). A versão
quadrada foi pensada para os casos em que 1)a área disponível para a marca for muito pequena, 2)
quando as proporções da peça gráfica for símile ao quadrado ou 3) quando se quiser enfatizar sua
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expressão facial. A versão vertical para quando 1) houve espaço suficiente para a personalização da
peça gráfica, 2) as proporções da peça se aproximar do retângulo ou 3) a ênfase buscada recair
sobre a condição de freira e seu hábito.
d1.10

O logotipo é o próximo elemento a ser explicitado em sua conformação (figura 4.9). A fonte
tipográfica é a Formata romana normal condensada para o trecho Obras Sociais, e a Formata
romana média condensada para o trecho Irmã Dulce. Os três fios ou linhas horizontais fazem parte

indissociável do logotipo, havendo inclusive a advertência que nunca se deve empregá-lo sem elas.
Logo abaixo, vê-se a demonstração de proporções proibidas para o logotipo.
d1.11

A assinatura padrão da marca e suas conseqüentes secundárias são introduzidas numa única página.
O manual não determina qual delas é a padrão, apenas admoesta para o uso adequado de cada
versão segundo a situação. A assinatura horizontal parece ser a última a ser recorrida (figura4.10).

d1.12

Cotas de espaçamento são normalizadas pelo designer, visando assegurar a adequada legibilidade da
marca quando esta for inclusa em peças cujo espaço deva ser compartilhado com muitos elementos
próximos (figura 4.11). Tomando a largura – ora do pictográfico, ora do logotipo – são

estabelecidos os módulos de proporção de cada espaçamento vertical e horizontal.
d1.13

A sétima página se ocupa em definir o alfabeto institucional, explicitando como e quando as
variações tipográficas deste deve ser aplicada. Quatro fontes distintas da família tipográfica Formata
são permitidas e consideradas suficientes para a produção de soluções comunicativas a serem
produzidas: romana regular e fina, romana média condensada e romana negrito (figura 4.12).

d1.14

As cores institucionais recebem um cuidado especial, às quais são dedicadas cinco páginas do
manual didaticamente generosas em suas explicações. A primeira delas especifica toda gama de
cinco cores azuis, bem como um preto, com base no sistema Pantone ® para papel cuchê fosco,
incluindo uma especificação para tinta automotiva (figura 4.13).

d1.15

Outra página, dentre aquelas cinco que tratam do aspecto cromático, oferece exemplos elucidativos
do porquê respeitar os espaçamentos de marca, e como se deve proceder em relação às situações de
variação cromática que possam surgir durante as aplicações (figura 4.14). O manual chama a
atenção para o uso do bom senso nas decisões resolutivas, e lembra que os usos da marca sobre
fundo ilustrado ou muito colorido devem sempre privilegiar a legibilidade da marca em si,
independente de qualquer outro elemento considerado importante na peça gráfica.
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d1.16

Versões monocromáticas e em negativo nunca podem ser negligenciadas em um manual. Seguindo a
praxe, o designer novamente sintetizou em uma única página (figura 4.15) como se deve proceder
nestes casos, em dois pares de soluções autorizadas: versões em meio-tom, tanto monocromática
quanto negativa alto-contraste, e versões em traço monocromática ou negativo alto-contraste.

d1.17

A instituição em questão é composta por várias subdivisões ou órgãos. Para fazer jus à tamanha
variedade de campos de atuação, uma “arquitetura da marca” foi proposta pelo designer, e os
órgãos institucionais que participam da instituição foram estratificados em quatro níveis:
superintendência, assessorias, gestão operacional e gestão adminstrativa-financeira (cada qual com
suas diversas subdivisões). Para todas as subdivisões de nível, autoriza-se usar uma das versões da
marca – quadrada, vertical ou horizontal –, e para cada subdivisão deve-se aplicar uma variação da

fonte tipográfica – normal, fina, média e negrito (figura 4.16). Observa-se aqui porque certas
especificações da assinatura da marca e da variação tipográfica foram propostas anteriormente
(d1.8/9 e 13), e agora começa a ficar claro a amarração sistêmica da concepção do designer.
d1.18

A décima segunda página permite observar mais exemplos desdobramento didático com vistas à
precisa comunicação das relações sistêmicas que vão se evidenciando a cada página do manual. Há
amostras de apresentação da assinatura quadrada para as subdivisões da gestão administrativa,
remissivos ao nível 3, em que se percebe o uso da fonte tipográfica romano normal (figura 4.17).

d1.19

Demonstração de aplicação da assinatura vertical dá seguimento às determinações projetuais (figura
5.18). Além de especificar cada subdivisão de nível já existente na instituição, o manual oferece as
orientações necessárias para a conformação de outros órgãos ou subdivisões que venham a surgir,
legislando sobre as proporções cotadas de como compor novos elementos de identificação a partir
da assinatura vertical: instância de aplicação usando o título Superintendência, semelhante ao já
exibido anteriormente (figura 4.16; d1.17).

d1.20

De modo a evidenciar como paulatinamente o designer foi explicitando o imbricado sistemismo do
projeto mediante ao que chamou de “arquitetura da marca”, mais uma página dessa arquitetura foi
selecionada para este corpus (figura 4.19), que mostra agora a assinatura horizontal e suas
proporções cotadas, recorrendo agora ao título Assessoria/Técnica.

d1.21

A gama de órgãos e suas subdivisões são minuciosamente exibidas no manual de modo a clarificar
em definitivo como deve ser o consistente uso das assinaturas da marca e das variações tipográficas
em todos os desdobramentos institucionais (figuras 4.20/21).
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d1.22

Aplicações em papelaria institucional são o assunto a ser funcionalmente padronizado neste
momento (figura 4.22). A página exibe os formatos, materiais e dimensões em que tais mídias
devem ser produzidas, bem como reforça a prevista flexibilidade de utilização das assinaturas da
marca no papel timbrado, cartão de visitas e crachá

d1.23

Soluções sinaléticas estão inclusas no rol de soluções visiocomunicativas do manual, amostradas em
duas de suas possíveis ocorrências: Superintendência e Assessoria/Técnica. São dadas as

especificações de dimensão, material de suporte, tipo de impressão e aplicações (figura 4.23).
d1.24

Brindes e peças promocionais são propostas pelo designer ao fim do manual, com o intuito de
estimular a disseminação da marca e a cultura de sua manutenção (figura 4.24).

d1.25

A coerência sistêmica que vai se revelando durante a atenta leitura do manual manifesta a rigorosa
diligência do designer no estabelecimento da identidade – e pela , coerência que parecia faltar no
início da análise (d1.8), e que ao fim surpreende pela acurácia orgânica que o projeto confere à
marca: acurácia que vai além da aparente ingenuidade projetual na eleição figurativa do rosto de
Irmã Dulce para a conformação do pictográfico (d1.1/6).

Fotoptica

e1.1

A empresa Fotoptica foi fundada na Hungria no final do século 19. O pictográfico desenhado pelo
próprio dono retrata em silhueta um galo cacarejante ao lado de uma máquina fotográfica do tipo
lambe-lambe, vista a partir de sua lateral esquerda (figura 5.1). Ambos os elementos estão
circundados por um contorno ogival em estilo arquitetônico gótico. Este primeira marca parece ter
sido desenhada por volta de 1895.

e1.2

A segunda versão da marca da empresa Fotoptica aparece entre 1938 e 1940. Pela primeira vez,
surge um logotipo para a marca; e os elementos figurativos do pictográfico foram reduzidos a figuras
geométricas básicas. A marca parece não ter padrão cromático definido, e a apresentação de sua
assinatura reduz-se ao alto-contraste (figura 5.2). As letras do logotipo, todas em maiúscula,
receberam um traço extremamente geometrizado e em estilo palo-seco. As letras O, P e A não
exibem concavidade interna, mas sim que estes espaços encontram-se preenchidos, quando ao
contrário seria comum deixá-los vazado, segundo o desenvolvimento histórico da escrita romana.
O pictográfico é constituído de quinze círculos dispostos em cinco colunas de três, numa exibição
tanto em positivo quanto em negativo; o logotipo Fotoptica ocupa um espaço intermediário entre os
dois grupos de quinze círculos, sugerindo o processo de revelação fotográfica, quando o grupo em
positivo atravessa o nome Fotoptica e se transforma no grupo em negativo.
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e1.3

O segundo redesenho não tem data precisa, e parece ter sido desenhado para se adequar ao uso em
fachada (figura 5.3), visto que agrega à exibição do logotipo a descrição do tipo de loja e dos
serviços e materiais oferecidos aos fotógrafos amadores, bem como a designação comercial da
empresa. O único elemento do pictográfico anterior que permanece é um círculo branco, que
sozinho não traz em si lembrança alguma da semântica precedente. Nota-se que é o primeiro
momento que o logotipo e os demais elementos surgem em negativo sobre um retângulo-moldura
preto.

e1.4

Há um resgate da mensagem embutida na marca de 1938, a idéia de revelação fotografia, agora com
nova roupagem, como mostra o terceiro redesenho (figura5.4). O logotipo é colocado na posição
superior e em alto-contraste positivo. O pictográfico, antes constituído por dois grupos separados de
círculos, é agora reunido em um só bloco, semelhante a dois conjuntos de quinze elementos em que
seis deles são pontos de intersecção. Essa releitura tornou mais evidente a idéia de revelação.
Entretanto, a unidade de marca não permaneceu garantida, pois a distância de relação espacial entre
logotipo e pictográfico não autoriza a percepção de proximidade, capaz de instaurar um todo.

e1.5

Talvez tenha sido essa ausência do todo que, consciente ou inconscientemente, trouxe a necessidade
de uma configuração que reforçasse essa idéia. A quarta versão do redesenho (figura 5.5) é o
indício dessa tentativa, na qual se vê o pictográfico e o logotipo enclausurados numa moldura, e
expostos em negativo sobre fundo preto. Há um novo elemento, a letra F inicial reproduzida na
proporção da altura do pictográfico, este por sua vez disposto como dois grupos de círculos
independentes, agora com a ordem invertida, do negativo para o positivo.

e1.6

A ênfase dada à introdução da letra F como elemento do pictográfico e não necessariamente do
logotipo é confirmada no redesenho seguinte (figura 5.6), etapa do processo que denuncia a
preferência da letra inicial como pretendente substituto do logotipo. A moldura preta foi abolida, e
todos os personagens visuais da marca receberam nova disposição espacial: o pictográfico, antes
referência à proporção da letra F, passa a ser orbital na proporção da largura daquela letra; a
logotipo cabe o ajuste à altura do primeiro grupo de círculos do pictográfico.

e1.7

Como hipótese de haver percebido a infelicidade do resultado recém-mencionado, uma radical
composição foi logo oferecida como substituta (figura 5.7), agregando um novo formato de moldura
arrematante, agora circunferente. A idéia de destacar o F foi abortada deste então, e este outro
redesenho resgatou um equilíbrio visio-espacial mais convincente que o anterior (e1.6).
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e1.8

A limpeza e o acabamento das formas reproduzidas começam a indicar um melhor domínio dos
dispositivos técnicos disponíveis. O logotipo foi alvo de precisão geométrica, o contorno da letra C
dá início a um formato mais rotundo, e as hastes das letras mostram-se mais harmônicas em ritmo e
proporção. O entreletramento, porém, foi contemplado com maior espaçamento. Ao pictográfico,
coube o regresso à primeira disposição (e1.2), primeiro o grupo em positivo e abaixo o grupo em
negativo (figura 5.8). O logotipo foi alinhado à direita, na proporção de altura do grupo de círculos
em positivo, retrovertendo a solução conformativa do quinto redesenho (e1.6).

e1.9

Uma variação relativamente tênue da versão supracitada aparenta ter buscado uma percepção
gravitacional mais confortável (figura 5.9). A operação resolutiva consistiu em diminuir o número de
círculos de ambos os grupos, desta vez cada qual com dez elementos, em positivo e em negativo. A
altura do logotipo foi dimensionada para ocupar a linha imaginária que vai do topo do grupo de
círculos em positivo até a metade da altura do grupo em negativo como base.

e1.10

Desde o primeiro redesenho (e1.2) até o sétimo (e1.9) transcorreram 26 anos – uma média de um

redesenho a cada 44 meses, sem datas precisas – , quando em 1964 Alexandre Wollner foi
contratado para introduzir uma série de lentas modificações na marca da empresa. A diminuição dos
círculos que compõem o pictográfico acolheu uma minoração extremada. Três grupos de três
círculos, em total de nove apenas, encerram os elementos figurativos do pictográfico. A novidade
reside no terceiro grupo, apresentado como em negativo, com a diferença de ter sua moldura preta
aqui hachurada por várias linhas horizontais, resultando num efeito de tons de cinza (figura 5.10),
na intenção de transmitir que a empresa já dominava a tecnologia da fotografia colorida.
e1.11

Por volta de 1975, e obediente ao programa de modificações compassadas, a marca foi contemplada
com maior nitidez dos elementos, em que se nota a simplificação da hachura e a redução do
entreletramento do logotipo, cuja altura presentemente ocupa toda extensão de topo à base do
pictográfico (figura 5.11). Não há mais remissão alguma aos endereços constantes no conjunto da
marca. Esta marca recebeu, inclusive, uma versão colorida, em preto e amarelo. A primeira vez na
história dessa marca que se estabelece um padrão cromático.

e1.12

O redesenho da marca Fotoptica verteu-se em seu derradeiro aparecimento em 1985, quando o
designer Kiko Farkas propôs uma mudança de paradigma na configuração do novo pictográfico que
participaria da identidade visual. O logotipo permaneceu em seu desenho original (e1.2), mas agora
com apresentação padronizada em negativo, sobre moldura de fundo chapado. Acima deste, a maior
mudança, o pictográfico composto por oito linhas horizontais – de mesma extensão do logotipo –
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sendo atravessadas diagonalmente, de baixo para cima, por cinco linhas com três ondulações cada
(figura 5.12).
e1.13

A empresa Fotoptica nunca chegou a desenvolver um manual de identidade corporativa nos moldes
canônicos do design de identidade visual. Contudo, existem parâmetros básicos para a aplicação da
marca. Este pré-manual tem início com o vislumbre de como deve ser o logotipo (figura 5.13), já
apresentado em seu novo padrão cromático: azul nas massas positivas, e amarelo para as negativas.

e1.14

O pictográfico é construído de uma malha gráfica com nove linhas horizontais, em que a partir da
quinta até oitava, contada de cima a baixo, fez-se intervenções diagonais para cima, promovendo um
reencontro com outras linhas, a começar da segunda (figura 5.14). As três ondulações de cada uma
das cinco linhas diagonais sugerem uma remissão aos nove círculos da versão penúltima (e1.11).

e1.15

A conjunção entre logotipo, pictográfico e cromatismo é finalmente testada com fins de deferência
sobre o comportamento total (figura 5.15). O grupo das cinco diagonais está ligeiramente deslocado
para a esquerda do desenho, e a extensão do logotipo mais estreitada de modo a permitir a
percepção de margem do retângulo-moldura, o que fortalece a idéia de uma placa em letras vazadas
com iluminação a partir de dentro.

e1.16

O pré-manual inclui previsivelmente um estudo sobre a melhor solução visiocomunicativa da marca
em negativo alto-contraste (figura 5.16). a extensão do logotipo corresponde à mesma do
pictográfico, e ambos os elementos são pousados em um retângulo-moldura único, o que confere
margem aos limites das nove linhas horizontais do pictográfico. A apresentação em negativo altocontraste parece ter sido pensada como padrão, visto que a massa de elementos vazados sugere
irradiação.

e1.17

As assinaturas secundárias, em arranjo horizontal, são testadas em alto contraste tanto positivo
quanto negativo (figura 5.17). O conjunto deixa aparentar um só retângulo, o que fica ainda mais
evidente na abordagem em negativo, com um retângulo-moldura sempre de fundo, o que
possivelmente foi eleito como a referência da assinatura secundária.

e1.18

Ensaios de redução não poderiam ficar de fora da praxe de previsões comportamentais de uma
marca (figura 5.18). Em uma só pagina é possível verificar os resultados desse comportamento e a
definição de tamanho permitido.
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e1.19

Observa-se um experimento em combinações bicromadas e tricromadas: a primeira pela

combinação do diagrama de elementos da versão padrão positiva (e1.15) permitindo que as massas
positivas, antes azul, permaneçam em preto e o fundo amarelo expanda-se de modo a formar um
retângulo-moldura sem fim definido (figura 5.19); a segunda procura oferecer a exame a versão
padrão negativa (e1.16) com a única alteração da cor de fundo, agora em amarelo (figura 5.20).
e1.20

Tentames de combinação bicromada continuam, agora em tons de cinza e amarelo (figura 5.21).
A apresentação do teste parece buscar romper com a estaticidade do teste anterior de redução
(e1.18), inovando com o corte diagonal definido pelo contraste crômico, o que deixa a entender
que tal experimento também tenha sido pensado para observar a marca em impressão nos extremos
de uma página. A versão utilizada aqui é a assinatura-padrão positiva (e1.15).

e1.21

Prever o comportamento da marca agora aplicada como mobiliário urbano foi tema deste prémanual também. Os três diagramas de proporção (figura 5.22) com perfil humano facilita a leitura
do comportamento provável da aplicação sinalética nas fachadas das lojas. O uso da assinatura
secundária mostra-se mais flexível às aplicações sinaléticas que a assinatura-padrão.

e1.22

O desempenho da marca em papelaria publicitária foi testado no que seria o futuro comportamento
(figura 5.23). A assinatura secundária surge como elemento principal de identidade, em sua versão
negativa (e1.17), e fundo amarelo para as vazadas, e a marca colocada na base do espaço de página.

e1.23

Os estudos de redução (e1.18) recebem sua primeira aplicação, aqui em um cartão de visita
individual. O eixo vertical é preferido para a hierarquia das informações: nome, cargo,
departamento, impressos em tipografia palo-seco (figura 5.24).

e1.24

Mídias que compõem a papelaria básica de qualquer empresa são os últimos elementos ensaiados
neste pré-manual. O envelope concentra uma grande extensão de fundo amarelo, inclusive na face
frontal do suporte, em que constarão os dados do destinatário (figura 5.25). A face posterior do
envelope, preenchido plenamente de amarelo, contém apenas o endereço da empresa, impresso em
única linha horizontal na base do suporte.

e1.25

O papel timbrado segue a mesma expressão diagramática do envelope . A lateral direita comunica
um corte, como que sangrado, de todos os espaços preenchíveis. A faixa azul superior, onde repousa
a marca, é contraposta a uma fina faixa azul na base. O endereço é impresso em linha logo abaixo da
faixa azul inferior, em tipografia palo-seco (figura 5.26).
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e1.26

O manual da Fotoptica nunca foi oficialmente implementado até hoje. A aplicações da marca
permanecem intuitivas.

UOL

f1.1

A primeira marca do Universo Online é composta por círculos, com traço propositadamente mal
acabado, que formam espaços de intersecção, como conjuntos que se misturam. O desenho
tipográfico do logotipo remete ao traço das letreirizações de grafitagem e de moda surfe (figura
6.1). O padrão cromático faz variações nuançadas entre o vermelho e o amarelo, e os laranjas.

f1.2

A nova marca foi requerida devido à mudança de nome da empresa, de Universo Online para
simplesmente UOL, e pelo crescimento e sucesso do empreendimento no Brasil e na América Latina.

A nova marca simplificou o logotipo colocando-o abaixo do pictográfico, com tipografia Futura
Black em cor preta (figura 6.2). O pictográfico permaneceu com quatro elementos compositivos:
um círculo externo e três ovais internas que se intersecionam, mas agora com nova configuração de
contorno chanfrado. Nos primeiros seis esboços em azul da segunda coluna de testes, percebe-se a
busca pelo melhor equilíbrio visialógico entre pictográfico e logotipo. Nas outras colunas de
exercícios, procura-se sugerir a idéia de movimento pelos semicírculos que se autoconstroem.
A tipografia utilizada lembra a junção de um quadrado (U), um círculo (O) e um triângulo (L).
f1.3

A idéia de movimento ganha força. As ovais internas são exaustivamente postas em prova para
verificar a melhor expressão de dinamismo (figura 6.3). Observam-se as variações de proporção
dadas aos espaços de interseção, destacando ora mais ora menos a interseção vermelha da
composição onde os azuis predominam. Os mesmos pares compositivos de outrora são arriscados
em tons verdes, contudo parece não convencer, ao que se retorna aos azuis, analisados sob o efeito
de peso nas diversas proporções entre pictográfico e logotipo.

f1.4

A partir dos ensaios preliminares, chegou-se a uma definição do que seria a nova marca UOL, cujo
pictográfico teria apresentação das ovais chanfradas com predomínio de interseções em azul, e
apenas uma em vermelho, e sobre os quais se aplicou mudança de gradiente cromático a partir de
focos de luz, imprimindo volume esférico à marca (figura 6.4). O novo padrão cromático não foi
adotado pelo cliente, quando então houve resgate do cromatismo inicial.

f1.5

Deu-se andamento à visualização das mesmas possibilidades de assinatura já estudadas em azuis e

verdes. O retorno ao gradiente de cores quentes garante remissão histórica à primeira versão da
marca. A tridimensionalidade foi mantida, e toda variedade de estudos de composição foi repetida
com o padrão cromático solicitado pelo cliente (figura 6.5).
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f1.6

Assumindo a primeira versão estudada, dentre as cinco lançadas ao escrutínio da seleção, devido a
seu equilíbrio proporcional, ficou definida a nova marca UOL, cujo pictográfico que expressa anelo
tridimensional, mediante os detalhes de gradiente cromático permitido pela qualidade de
reprodução técnica, é assumido como elemento da assinatura padrão, e da qual as versões
bidimensionais é que se tornam secundárias (figura 6.6).

f1.7

A assinatura padrão e toda hierarquia previsível de assinaturas secundárias são postas lado a lado
em ambas manifestações bi e tridimensionais (figura 6.7), incluindo uma variante incomum – na
maioria dos manuais – que é o endereço web da empresa como alternativa de identidade visual.
Chama atenção a presença de uma garatuja que promete devir o venturo papel timbrado da marca.

f1.8

Com base no padrão estabelecido, em que se sente o globo sobrenadante do pictográfico sobre a
tipografia de contorno acurado do logotipo (figura 6.8), propôs-se uma versão em pseudonegativo
com fins de veiculação da marca nos sites da empresa (figura 6.9), momento em que se contempla a
perda de definição legível dos elementos: primeiro, o contorno externo do pictográfico, que por
estar em preto confunde-se com o retângulo-moldura em azul escuro; segundo, o contorno do
logotipo agora não tão preciso como antes, mas levemente turvo em seus limites, como que se
dissolvendo na imensidão do azul de fundo. O efeito de contorno turvo ao logotipo é praxe na
preparação de imagens para internet, haja vista comunica suavidade evitando o desagradável
serrilhado dos pixels; contudo, o pictográfico malogra-se em relação ao destaque de fundo, que
parece engoli-lo, assim abortado a expressão flutuante dantes evidente.

f1.9

Algumas aplicações mais urgentes foram programadas em alguns suportes midiáticos (figura 6.10),
como um veículo de divulgação. Nele é possível verificar a eficiência de uso da assinatura secundária
horizontal, acompanhando a compleição do automóvel, e fazendo par com um grafema recortado do
pictográfico. No guarda-sol acoplado ao carro, a assinatura padrão vertical garante sua presença.

f1.10

A papelaria institucional foi produzida antes mesmo da conclusão do manual de identidade
corporativa (figura 6.11). Duas versões de envelope foram propostas: uma como recipiente de
pastas de arquivos, e outra como envelope para carta comum. O envelope de pasta, em fundo
amarelo, recebeu aplicação de um grafema em cores institucionais, denunciando paridade imediata
à pasta de arquivos, com um grafema que ocupa quase toda amplitude espacial impressa. O outro
envelope resguarda a cor branca do papel-suporte, apresentando um grafema em tons de cinza, o
que faz coro com o papel timbrado, germinado em experimentos passados (f1.7), e o cartão de
visitas. O cartão é o único elemento de papelaria que carrega a assinatura horizontal da marca.
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f1.11

O manual de identidade corporativa foi inicialmente produzido em formato impresso, encadernado
em capa dura. A primeira página do manual descreve os capítulos em que está dividido: elementos
básicos, aplicações da marca, sinalização de veículos e peças promocionais (figura 6.12).

f1.12

Respeitando a praxe dos conteúdos constantes de um manual, o pictográfico geralmente estréia a
primeira página normativa, como neste caso também (figura 6.13). Duas representações do
pictográfico são estabelecidas: a bidimensional e a tridimensional. Abaixo dessa exibição, vê-se o
quadrante modulando explicando o diagrama construtivo proporcional do pictográfico. Na base da
página, advertências sobre desproporções proibidas, seguidas de três exemplos.

f1.13

As versões cromáticas do pictográfico são abordadas na página subseqüente, exemplificadas na
apresentação bidimensional (sem luz) em versão colorida e outra em tons de cinza (figura 6.14).
Há outras páginas mostrando a mesma especificação para a apresentação tridimensional (com luz),
e as devidas reduções máximas e espaçamentos cotados para cada situação: tais páginas não entram
no corpus de análise.

f1.14

As normalizações imediatas são voltadas para o logotipo. Semelhante ao tratamento dado ao
pictográfico, o logotipo é apresentado junto ao seu diagrama construtivo. Utiliza-se a fonte tipografia
Futura ultranegrito para sua composição (figura 6.15).

f1.15

Então vem a apresentação da marca em sua assinatura padrão. Visto que há duas apresentações
permitidas do pictográfico (f1.12/13), a marca segue o padrão ao ser exibida em sua versão vertical,
padrão, tanto com o pictográfico bidimensional quanto tridimensional (figura 6.16). Não poderia
faltar, como é de costume, a apresentação da marca dentro do diagrama construtivo. O manual
adverte que toda reprodução da marca deve ser feita a partir, sempre que possível, dos originais
oferecidos neste.

f1.16

Todas as variações possíveis, oriundas da combinação das versões autorizadas, são exibidas nas
páginas posteriores: apresentações da marca bi e tridimensional; em cores, em cinza, e altocontraste; em positivo como em negativo; e todas as proibições previstas para cada caso. Exemplo
disto se vê nas variações cromáticas autorizadas para a marca sobre fundo preto (figura 6.17).

f1.17

As assinaturas secundárias, tal como estudadas anteriormente (f1.7), são apresentadas igualmente
em todas as combinações permitidas (f1.16), a exemplo da página aqui selecionada (figura 6.18),
em que se observam as assinaturas horizontal e híbrida.
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f1.18

O alfabeto institucional congrega três fontes da família tipográfica Futura: black, médio e negrito. A
página ensaia o efeito de uso do alfabeto tanto em texto corrido, em três parágrafos, quanto em
simulação de letreiros, para sinalizações e outros letreiros (figura 6.19).

f1.19

Duas páginas especificam o cromatismo padrão da marca: uma segundo o padrão Pantone ®, tanto
para papel brilhante quanto para o fosco (figura 6.20); a outra segundo o padrão de quadricromia
CMYK, em papel brilhanto como em fosco.

f1.20

Após a determinação dos elementos básicos da marca, passa-se à fase de especificação das
aplicações institucionais, tais como a papelaria. Vários tipos de papéis e formatos são previstos em
cinco páginas, das quais uma traz a assintura principal em cartão de visita, cartão de cumprimentos
e papel timbrado (figura6.21).

f1.21

Há também nove páginas com uma variedade surpreendente de tipos de envelopes para cobrir toda
espécie de comunicação empresarial, promocional e burocrática. Um desses tipos é o envelope de
entrega ao portador, que jamais pode ser enviado pelos correios, mas apenas entregue em mãos
(figura 6.22). Papéis para formulários, notas fiscais e outras mídias de circulação interna são
também previstos nas demais páginas.

f1.22

Aplicações em frota levam em consideração todos as categorias de veículos utilizados pela empresa,
desde automóveis cupê até furgão e perua. O automóvel cupê é mostrado aqui, com aplicações em
adesivo nas laterais e na parte traseira (figura 6.23).

f1.23

As várias peças gráficas promocionais ocupam o último capitulo do manual. Começa por o carro
conversível promocional, como já descrito (f1.9). Em seguida, cinco páginas desfilando as camisetas
promocionais em todas as seis cores da marca, imprimindo ora o pictográfico, ora a assinatura
padrão (figura 6.24).

f1.24

Vários tipos de bonés foram projetados, utilizando as cores institucionais na combinação do tecido e
da costura (figura 6.25). A assinatura da marca aplicada é sempre a horizontal, com a descrição do
website logo abaixo.

f1.25

Uma miríade de brindes para distribuição em eventos foi proposta pelos designers, com vistas à
promoção e consolidação da nova marca da empresa na sociedade. Chaveiros e canecas trazem
aplicações livres dos elementos da marca, combinações estas que não são mais utilizadas hoje
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(figura 6.26). Mais brindes como pins, displays de mesa e mousepads servem de palco para
aplicações mais descontraídas dos elementos da marca: tais aplicações foram recentemente
repensadas.
f1.26

Adesivos publicitários para a frota foram propostos em quatro variantes compositivas para serem
aplicados em vidros, janelas ou mesmo na frota promocional da empresa (figura 6.27).

f1.27

Dois tipos de porta-cd foram desenhados, um em plástico rígido (figura 6.28) e outro em neoprene,
ambos com o intuito de fidelização de clientela, para serem distribuídos em eventos promocionais,
junto com os cds de instalação dos programas de acesso à internet.

f1.28

As aplicações em cd recorrem a uma apresentação do pictográfico não prevista em nenhuma página
antecedente do manual, um formato em que o contorno das elipses está em branco, apesar de ser
possível reconhecer as cores institucionais no preenchimento chapado das massas internas do
pictográfico (figura 6.29).

f1.29

As últimas dezesseis páginas do manual trazem as amostras picotadas do cromatismo padrão
(f1.19), para garantir a qualidade das peças encomendadas às gráficas (figura 6.30).

f1.30

Apesar de haver uma legislação para a aplicação da marca, o próprio manual exibe exemplos de
insubordinação às normas ao mostrar usos da marca, mormente nos brindes promocionais, que não
seriam de outro modo permitidos.

Prismas

g1.1

O projeto visual das capas da coleção Prismas não se caracteriza como um redesenho, antes sim o
primogênito. Aproximadamente 30 capas foram desenhadas, das quais 10 constam neste corpus de
análise. O primeiro encapamento selecionado traz como título Carnaval no Convento, e logo atrai
atenção pela massa de cor lilás que comanda a posição dos outros elementos na superfície
compositiva. Segue-se com o apanhamento do título/autoria, impresso em tipografia Arial

Condensada: caixa-alta para o nome do livro e seu respectivo subtítulo; e versal/caixa-baixa para o
nome do autor (figura 7.1). Tais elementos textuais foram embalados por retângulos-molduras, o
mais atrator em cor preta sob o título em negativo, mas não vazado; o outro, secundariamente
atrator, em retícula de preto em 10% ou 15% e nome do autor em preto. O mesmo procedimento é
seguido na apresentação desses dados na linha vertical correspondente à lombada, com título quase
centralizado e nome do autor na região superior. O nome da coleção também está envolto num
retângulo-moldura e localizado no canto superior esquerdo da contracapa. À massa de contorno
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recortado em cor lilás, aplicou-se pequeníssimos cortes rotundos vazados, e outros ainda de cor
preta, sugerindo efeito de confetes carnavalescos.
g1.2

No segundo encapamento, cujo assunto se refere à parte da história do Chile, chamado Democracia
e Socialismo, novamente a mancha, agora azul celeste, orquestra a diagramação visual. A mancha
cromática ocupa quase 2/3 do espaço projetado, o terço restante foi concedido ao texto de resenha
que consta na maioria das orelhas editoriais. A marca da editora ocupa, como de praxe, a parte
inferior da capa (figura 7.2). Os elementos textuais concernentes ao título/subtítulo, nome do autor,
e da editora, seguem o mesmo formato dado à capa anterior (g1.1). O recorte feito sobre a massa
azulada lembra os picos da Cordilheira dos Andes, resfriado ainda mais pelo azul celeste de fundo.

g1.3

O terceiro encapamento, abordando o tema do cinema alemão sob o título O Cinema Operário na

República de Weimar, abre espaço para um experimento cuja idéia parece ter emergido dos
recortes vazados sobre a massa colorida de fundo, agora com figurações quase fotográficas fazendo
referência a películas de cinema(figura 7.3). As demais imagens de películas estão em preto e sua
cobertura sangra os limites do recorte da massa colorida em tom de telha.
g1.4

No quarto livro Os Metros do Boca , estudo sobre a obra de Gregório de Matos, observa-se o
encapamento mais luminoso da coleção neste corpus de análise. A mancha amarela excerba a
luminosidade já presente na cor creme do papel-suporte, o que confere ao fito dos observadores
mira imediata ao título da obra, que, por estar envolto em um retângulo-moldura preto com
tipografia preenchida de cor em positivo, estréia como personagem ábsono – e atraente – entre os
demais caracteres visuais (figura 7.4). Novamente aqui, ao invés de recortes ilustrativos, vê-se
clichês gráficos de manuscritos, sobrepostos uns aos outros em efeito de rebuscamento barroco, e
presentes tanto na parte inferior da capa quanto na inferior esquerda da contracapa, denunciando
lugares que tais elementos visuais tendem a ocupar.

g1.5

O encapamento de História sem Fim, cuja temática é a saúde pública, permite começar a observar
as comunalidades que asseguram a identidade visual do projeto editorial (figura 7.5). As posições
das caixas de texto, a resenha de orelha, a marca da editora e os recortes de ilustração e destaque
assinam, cada um, os lugares de atuação de cada elemento dentro do espaço projetado. Contudo, os
retângulos-molduras têm sua coloração invertida, sendo aqui aquele para o nome do autor em cor
preta, enquanto que aquele para o título em retícula de preto; note-se, além disso, que tais textos
não estão mais presos no limite superior da capa.
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g1.6

O sexto encapamento selecionado para este corpus traz os retângulos-molduras repetindo a
combinação cromática introduzida na quinta capa (g1.5), formando, a partir de então, um par de
combinações autorizadas para a colocação dos textos de título e autor (figura 7.6). Há um resgate
dos recortes ilustrativos, que ora remetem à idéia de uma flor, em harmonia com o título Rosa
Luxemburg, sendo esta a primeira capa, também, a trazer um recorte ilustrativo acima dos

retângulos-molduras de título/autor, empurrando-os finalmente – o que é outra novidade no
momento – para dentro da massa colorida em vinho, que continua dando as ordens à diagramação.
g1.7

O sétimo encapamento, de título Lutas e Sonhos, imprime agora ambos os retângulos-molduras de
título/autor em retícula de preto, e a tipografia do título, em especial vem, cromaticamente
preenchida, sem deixar vazar a cor bege da massa recortada (figura 7.7). Esta é a primeira capa que
não traz recorte ilustrativo nem figuração fotográfica, antes a ilustração aqui é uma gravura com
traços de cordel, impresso na mesma retícula do retângulo-moldura do nome do autor. O lugar da

contracapa geralmente ocupado por uma continuação da ilustração de capa, seja qual for o tipo, não
traz nada neste exemplar.
g1.8

Sob a regência da mancha colorida recortada, em retícula de preto aproximadamente 50%, Um
Tema em Três Tempos, título do oitavo encapamento, chama atenção pela fartura de ilustrações
convidadas à comunicação visual do livro, cujo teor é a literatura sertaneja brasileira. Os recortes
ilustrativos voltam à baila, contracenando com figurações ilustrativas em estilo de litogravura de
cordel (figura 7.8). Os retângulos-molduras de título/autor obedecem à segunda combinação
cromática (g1.6) e permanecem adejando sobre a massa colorida recortada.

g1.9

A ousadia flui em termos de ilustração de capa já em Um Eldorado Errante, o nono título
selecionado da coleção Prismas, acerca da obra literária de Oswald de Andrade. A contracapa
novamente sem ilustração (g1.7), muito embora a capa seja palco de uma novidade na abordagem
ilustrativa: fac-símiles caligráficos foram trabalhados como as letreirizações de grafitagem, quando
importa muito menos o significado das palavras em si que seu peculiar modo gráfico de expressão e
forma; os rabiscos simulam o espraiamento errante da literatura a partir de uma máquina de
escrever (figura 7.9). Os demais elementos visuais se comportam com o hábito previsto de antanho.

g1.10

O décimo e último encapamento eleito para este corpus, Poder e Saúde, cujo livro trata dos serviços
públicos de saúde, revelam uma convergência visiocompositiva amadurecida pelos várias
constituições acima praticadas. As resenhas da contracapa e da orelha, o nome da coleção editorial,

A L ÓGICA HEURÍSTICA/PERSUASIVA DO DESIGN GRÁFICO
Capítulo 2: O Olhar-apreço
49

o texto de lombada e o código de barras restam militarmente em seus lugares deteminados, desde o
início. Por outro lado, os retângulos-molduras de título/autor, embora ocupando o lugar superior da
capa, transitam de um lado a outro expeditamente, e de modo semelhante o faz a marca da editora
em sua freqüentação do lugar inferior da capa; As ilustrações, então, marcam o que há de mais
experimentado neste projeto: figurações vazadas como recortes, figurações sobrepostas umas às
outras, figurações de clichê gráfico impressas em vários tons de retícula de preto, ocupando em
geral o eixo central da capa e o canto inferior esquerdo da contracapa.
g1.11

A identidade visual da coleção Prismas autoriza um ciclo de leitura visual que parte da atração de um
Uno (a mancha colorida recortada), para o reconhecimento das Partes (os elementos compositivos
em seus lugares de freqüentação), e enfim a um Todo (os elementos surgindo e se estabelecendo a

partir da leitura da mancha colorida recordada, e a ela voltando na costura do sentido geral).
Fernando Pessoa

h1.1

A obra completa de Fernando Pessoa, finalmente disponível ao público, foi lançada pela Editora Cia
das Letras em oito volumes. O primeiro livro, Ficções do Interlúdio (nesta primeira edição
erroneamente escrito Ficções de), traz uma foto de um homem vestido de sobretudo e que parece
andar em passo rápido no calçadão, com olhar circunspeto em viagem distante, desapercebido do
entorno de vitrinas sobre batente alto. A luminosidade do ambiente, se a foto não foi editada, remete
à penumbra própria do arrebol. Seu rosto, composto de bigode de sopa e óculos redondos, é o fitoatrator instantâneo dessa composição (figura 8.1). Toda dimensão de seu corpo foi impressa em
tons de cinza, e o cenário de fundo destacado em monocromia roxa, o que reforça a idéia de clima
frio se relacionada à vestimenta do personagem. Em seguida, o que se percebe é um risco vermelho,
caligráfico: lê-se, com certa dificuldade, o nome Fernando Pessoa, imediatamente associado à figura
do homem. O título do livro em cor branca e com composição tipográfica força contraste com o
texto manuscrito logo acima, criando um retângulo branco imaginário de certo peso, devido ao fuste
encorpado da fonte tipográfica utilizada em versal-versalete, o que confere leveza ao texto
manuscrito em vermelho. Entre o texto manuscrito e o tipográfico flutua uma tênue linha branca,
separando os lugares de direito em que cada texto pode atuar. No centro inferior do espaço
diagramado, tem-se a marca da editora em branco.

h1.2

A segunda capa da coleção traz uma fotografia que aparenta ter sido tirada num momento
brevemente antes ou após a fotografia da capa anterior, observe-se pois que o padrão modular do
ladrilho do calçadão é o mesmo (h1.1). O semblante ensimesmado persiste, com o rosto levemente
voltado para o chão, talvez reflexo inconsciente de timidez. Desta vez o pavimento ao fundo está
pleno de gente, algumas sugerindo olhar as vitrinas. Pessoa presente na foto em tons de cinza, e a
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cidade-entorno destacada de azul, reiterando a sugestão de clima frio (figura 8.2). O nome do autor
e o título da obra, Mensagem, seguem o comportamento definido na primeira capa. Apenas a marca
da editora, deslocada para o canto inferior esquerdo, foi impressa em cor preta.
h1.3

Em Livro do Desassossego, a terceira capa da coleção, a mesma seqüência de leitura dos elementos
visiocompositivos – a figura do poeta bebendo algo, a prateleira de um bar no fundo, sua assinatura,
título do livro, marca da editora – permanece hierarquicamente percebida (figura 8.3). A cor verde
desta foto provoca a cor vermelha do nome do autor, por serem cores quase complementares do
espectro visível de síntese subtrativa: o vermelho aqui fica mais vermelho. Na diagramação desta
capa o texto foi posto, por conveniência do espaço permitido pela foto, acima a figura do poeta, o
que parece tornar a ligação do nome a Pessoa, mais rápido que nas capas já visitadas (h1.1/2).

h1.4

A primeira foto em que Pessoa aparece com outras pessoas em sinal de certa intimidade está
presente no livro Poesia de Álvaro de Campos. Ele sempre em cinzento e os demais elementos
destacados em amarelo (figura 8.4). O amarelo do fundo é tão luminoso que quase engole o nome
do poeta em vermelho, e o título só se salva por estar sobre a área mais escura a foto, mas ainda
assim demonstra dificuldade de legibilidade. Pessoa aparenta mais envelhecido e acessível ao
instante do registro fotográfico, posando elegância e serenidade que só a experiência ocasiona
conquistar. A marca da editora respeita o lugar que lhe foi designado para emergir do fundo.

h1.5

Na antologia poética de um de seus pseudônimos, Alberto Caeiro, surge um Pessoa andante e
contemplador, encarando com indulgência e paciência a câmera que lhe registra, um Pessoa sem a
pressa noutrora (h1.1/2). A calma reinante conta não apenas com a fisionomia plácida do poeta,
mas é perpetuada pela cor bege/neutra, por um triz fugidia, que freqüenta o fundo da fotografia: esta
é a única capa em que o poeta não se diferencia do entorno, antes se deixa atravessar por ele,
devindo um elemento indiferenciado do ambiente. Distintamente da outra antologia poética (h1.4),
nesta a palavra ‘poesia’ ocupa um lugar sui generis no espaço projetado, no canto superior
esquerdo, longe do título (figura 8.5), este por sua vez volta, junto ao nome do autor, para a região
central da capa, ao menos abaixo de seu rosto. A marca da editora se perde como continuação do
meio-fio presente na foto.

h1.6

Em Ricardo Reis, mais outra antologia poética de pseudônimos, Pessoa surge novamente
acompanhado. A cor de fundo é tênue, porém nem tanto como a anterior (h1.5), pois permite que o
destaque do corpo do poeta seja descolado do ambiente. Os elementos textuais, bem como a marca
da editora, concordam com a diagramação já estabelecida anteriormente, inclusive para a palavra
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‘poesia’ (figura 8.6). Novamente, o poeta parece envelhecido (h1.4), mas sem ostentar muita pose
aqui, embora tenha tirado o chapéu, como deveria ser a praxe na época.
h1.7

Uma foto de família ou algo do gênero é o cenário eleito para a coletânea de textos intitulados
Correspondência. Novidade para o modo de destaque do poeta, pela primeira em monocromia
azulada, em contraponto ao restante da foto em tons sépia: um visiálogo cromático incômodo.
O nome do autor demora a ser percebido, além de ter seu conjunto deslocado para a região inferior
da capa, em que mais um elemento textual foi acrescido, as datas do período de correspondência.
A marca da editora, sempre pela conveniência permitida pela foto, surge em preto na região
superior do espaço projetado (figura 8.7).

h1.8

Um momento de descontração, é o que parece mostrar a foto do último livro da coleção, A Língua
Portuguesa. O poeta queda outra vez separado do ambiente em tons acinzentados; e o ambiente de
fundo, um bar aparentemente aconchegante, em tons terrosos. A marca da editora, sempre na
espera do que a foto está disposta a lhe conceder, acaba como antes (h1.7) na região superior, e em
preto. A legibilidade do nome do autor fica de novo prejudicada, como se já não fosse mais tão
importante, como se a imagem do poeta fosse enfim intransitiva: ousada confiança depositada na
identidade visual projetada para a coleção, é um momento de maturidade do projeto que se outorga
quase absoluta autonomia visual (figura 8.8).

h1.9

A nova reimpressão em 2003 intercambia as fotografias de quatro títulos: observa-se que o novo
Ficções (finalmente corrigido para Ficções do) recebe agora a foto antes em Desassossego (figuras
8.9; h1.3); novo Mensagem agora com aquela antes em Ficções (figura 8.10; h1.2); novo
Desassossego com foto inédita (figura8.11); novo Álvaro Campos com a mesma foto, porém, a
anterior cor amarela ofuscante (h1.4) foi então mais agradavelmente projetada em verde-azulado
(figura 8.12), e note-se, além disso, que a palavra Poesia não mais acompanha o pseudônimo
(h1.4), mas foi colocada para cima, em consonância com as outras duas antologias poéticas
(h1.5/6). A foto do antigo Mensagem (figura 8.2; h1.2) não foi aplicada em nenhum volume desta
reimpressão. A nova capa para Livro do Desassossego (figura 8.11) é a primeira de toda coleção
que traz Pessoa em plano médio, enquanto em todas as outras Pessoa ocorre em plano americano
ou em plano geral. Nessa foto, Pessoa aparenta estar concentrado na leitura de um jornal ou livro,
enquanto bebe uma xícara de café.

h1.10

São muito poucos os elementos visiocompositivos presentes neste projeto: uma fotografia, duas
monocromias, e dois ou três conjuntos textuais. Fernando Pessoa sempre vestido de “fato”. Há um
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recurso tátil na impressão: a figura em tons de cinza de Fernando Pessoa tem destaque reforçado
por uma camada de verniz cujo brilho e maciez contrastam com o reflexo fosco e áspero do restante
da fotografia monocromática.
Língua&Literatura

i1.1

Na linha de livros didáticos, a Editora Ática lançou uma coleção dirigida à aprendizagem da língua
portuguesa e literatura brasileira em nível de ensino médio e de básico ginasial, constando de oito
volumes ao todo. Os quatro primeiros títulos, de nome Língua & Literatura, estão voltados ao
ensino médio. O primeiro volume traz duas fotografias de estátuas, uma para a capa e outra para a
contracapa: a que consta da capa é um rosto feminino, provavelmente feito em argila; a que consta
da contracapa, um rosto masculino, talvez um soldado, feito em madeira (figura 9.1). Ambas as
fotografias estão em cores neutras e pastéis, cuja iluminação fica mais destacada devido ao fundo
escuro; o recorte privilegia apenas os rostos das estátuas, e o foco de luz ressalta a direção do fito de
cada um: o rosto feminino olha para a esquerda e abaixo num ângulo de 315º – em misto de relance
contrito, piedoso e indulgente – e o foco de luz lhe faz encontro da esquerda para direita, em ângulo
de 45º; o rosto masculino olha para a direita em 180º – um relance fixo, determinado e sóbrio – e o
foco de luz lhe encontra também na horizontal. Ambos jogos luminosos exacerbam um efeito
dramático. No canto superior esquerdo, um retângulo-moldura de espesso contorno branco e fundo
preto comporta nome do título e do autor em cor branca, separados por um diminuto quadrado
branco, e compostos em tipografia palo-seco ultranegrito, talvez a Humanist ultranegrito, igualmente
em branco; no canto inferior direito, outro retângulo-moldura em menor dimensão, e com as
mesmas características visiocompositivas do anterior cambiado apenas na cor em vinho, traz a
informação sobre o número do volume e o grau escolar: o dígito numérico é proporcionalmente
mais legível.

i1.2

A segunda capa foi projetada com outras duas fotografias, agora não mais de esculturas e sim de
pinturas. A foto da capa representa uma pintura de um rosto feminino, sugerindo uma menina, não
uma mulher; a foto da contracapa traz o detalhe de um rosto masculino, um homem de meia idade.
O rosto feminino dirige seu fito diretamente para o provável observador da imagem: sua cútis muito
pálida e bochechas levemente rosadas, acompanhadas do gestuema manual de dedo indicador sob o
queixo, deixam resvalar um semblante de inocência e curiosidade. Já o rosto masculino lança seu
fito sobre seu ombro esquerdo, em ângulo aproximado de 315º, com ares de desdém ou indiferença
(figura 9.2). Na mesma contracapa paira a presença de código de barras que identifica o produto
para as vendas, sobre um retângulo-moldura branco no canto inferior direito. Na capa, ambos os
retângulos-moldura do título da obra e número de série escolar seguem o mesmo padrão
reconhecido acima.
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i1.3

A terceira capa, dirigida ao 3º ano do ensino médio, dá continuidade àquelas comunalidades que

construirão a identidade visual desta obra editorial, veiculando outras duas fotografias de pinturas:
novamente um rosto feminino para a capa e um masculino para a contracapa. O rosto feminino tem
seu fito endereçado para cima, em torno de 45º, ensejando uma tez sonhadora e emancipada. A face
masculina olha para a direita num ponto fixo do horizonte, novamente em 180º, e as rugas na testa
parecem demonstrar alguém circunspeto ou que anda desapercebido do entorno. Os retângulosmoldura continuam se comportando como previsto (figura 9.3). Detalhe para a lombada, com
alternância de faixas em preto e branco: na parte que se dobra junto com a capa, foi reservado o
canto inferior esquerdo para a marca da editora; enquanto que na parte central há uma repetição,
em escala reduzida dos principais elementos de identidade visual da coleção, a saber por ordem
vertical, o número da série escolar, a foto do rosto feminino, título da obra de nome do autor, a foto
do rosto masculino e, finalmente, a marca da editora. Nesta coleção, os rostos femininos estão
sempre na capa; já os masculinos, na contracapa.
i1.4

Em algumas fotos (i1.1/2), os rostos estão sob fundo escuro, o que realça a iluminação das
expressões faciais; ao contrário das duas últimas (i1.3), que estão sobre fundo avermelhado. Os fitos
dos rostos se dirigem ou para fora (i1.1/3) ou para dentro (i1.2) do espaço projetado. As fotos do
primeiro volume são representações de esculturas (i1.1); e nos outros dois volumes, são de pinturas
(i1.2/3). A lombada listrada é um elemento visual muito forte neste contexto projetual, seu visiálogo
preto&branco minimalista contrasta com o colorido figurativo das fotografias: tal conflito confere à
lombada uma notável presença como elemento de identificação. Os rostos sangram na página.

i1.5

O quarto volume da coleção Língua & Literatura (figura 9.4) é na verdade os três volumes anteriores
reunidos em um apenas. É de se esperar que seu projeto compartilhe características de identidade
visual com a coleção de que faz parte, mas agora visiocomunicando também a idéia de conjunção ou
síntese de todos os outros num único volume. Os três rostos femininos que freqüentam as capas dos
volumes distintos continuam assíduos na capa deste novo título, todos agrupados horizontalmente no
topo da capa. Logo abaixo, o título da obra e o nome dos autores: o título em fonte itálica, os autores
em fonte romana caixa-alta; ambos os textos em branco sobre fundo cor de vinho. Essa cor vinho faz

remissão ao retângulo-moldura dos outros volumes que trazia o número da série escolar, mas neste
novo espaço projetado a cor ocupa ¼ da capa e metade da contracapa. A anúncio da série escolar e
de volume único vêm conformados dentro do contorno espesso de uma circunferência, resultando
num anel, também cor de vinho, que ocupa o canto inferior esquerdo da capa. Não há mais
retângulos-moldura para comunicar tais dados. Abaixo deste anel, há a assinatura da marca da
editora. Esses dois últimos elementos, o anel vinho e a marca da editora, pairam sobre o fundo
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listrado em preto&branco, que imediatamente remete à lombada dos volumes trigêmeos: lá o que já
era um elemento visual marcante, é aqui majorado em sua apresentação impactante, ocupando
metade do espaço, na capa como na contracapa.
i1.6

O segundo grupo da coleção é endereçado ao ensino básico ginasial, livros didáticos de 5 a 8ª série,
chamados de Linguagem Nova, e de mesma autoria dos precedentes. O primeiro volume é
composto de duas fotografias de rostos: a capa com rosto feminino; a contracapa com rosto
masculino. Ambos os rostos retratam dois adolescentes, e estão sorrindo abertamente (figura 9.5).
As fotos foram digitalmente editadas com várias camadas de filtros de efeito (neste caso,
provavelmente, os filtros Dry Brush, Fresco ou Reticulation), além da ressignificação cromática,
destacando os rostos com resultado geral azul sobre fundo amarelo. O título da obra e o nome dos
autores são comunicados dentro de um retângulo-moldura de espesso contorno, dividido ao meio e
alternando o preto&branco entre contorno e preenchimento: o nome dos autores agora vem em
primeiro lugar, e abaixo o título da obra. Utilizou-se tipografia palo-seco, talvez a Humanist
ultranegrito. O número da série escolar recebeu tratamento visual destacado, com o dígito em
grande proporção relativa à página, envolto em duas circunferências concêntricas. A assinatura da
editora ocupa o canto inferior direito da capa sobre um retângulo-moldura monocromático.
A lombada, dividida em preto&branco, suporta o número de série escolar, abaixo vem o título da
obra na vertical sobre fundo branco, logo vem o nome dos autores sobre o fundo preto, e finalmente
a marca da editora na horizontal.

i1.7

O encapamento seguinte, concernente à 6ª série, consiste em dois novos rostos adolescentes;
porém, desta vez, o rosto masculino consta da capa e o feminino na contracapa. Ambos foram
igualmente sujeitos de edição digital por filtro (aqui talvez os filtros Spatter, Watercolor ou
Cristalize) e tiveram sua cor humana alterada, o que levou à resultância de cor geral lilás sobre
fundo alaranjado. Os elementos de natureza tipográfica, bem como seus respectivos retângulosmoldura, permanecem nos lugares já flagrados. Os três parágrafos constantes da contracapa são o
mesmo texto, apenas a cor do retângulo-moldura foi alterada em harmonia com o efeito cromático
do todo. A cor do número da série escolar também entra em entendimento com o cromatismo das
fotografias.

i1.8

A intercâmbio do gênero sexual representado pelas fotografias denuncia o padrão proposto pelo
designer: no encapamento do volume para a 7ª série um rosto de menina vem na capa e o de um
menino na contracapa. Os filtros fotodigitais (possivelmente Smudge Stick, Sponge ou Chalk) e a
ressignificação cromática confere uma coloração terrosa para as silhuetas de sombra e um
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amarelado metálico para as massas de luz, bem como para o fundo da imagem (figura 9.7). As cores
verdes do retângulo-moldura da contracapa e do número de série escolar tornam-se provocantes
quando imersas sobre o fundo telúrico das fotografias.
i1.9

O último volume da coleção, correspondente à 8 série, obedece respeitosamente ao padrão de
identidade elaborado pelo projeto: agora tem-se um rosto de menino na capa e um de menina na
contracapa. Os filtros fotodigitais (porventura o Sandstone, Grain ou Color Halftone) e a
ressignificação cromática transmite aqui um efeito geral de craquelê furta-cor sobre fundo vermelho

alaranjado: mais de perto, é possível ver as retículas de síntese aditiva translúcida para impressão
gráfica (ciano, magenta, amarelo e preto). Os demais elementos tipográficos mantêm aquele mesmo
comportamento reconhecido.
i1.10

No primeiro encapamento (i1.6) as cores da foto são vistosas (alta saturação), e o visiálogo
cromático com os elementos verbais e numéricos é provocante (cores complementares); No
segundo (i1.7), as cores das fotos são suaves(baixa saturação), e o visiálogo cromático com os
outros elementos é harmônico (cores adjacentes); No terceiro (i1.8), as cores das fotos são suaves
(baixa saturação) e o visiálogo cromático com os demais elementos é provocante (cores
complementares); No quarto encapamento (i1.9) vê-se que as cores das fotos são vistosas (alta
saturação) é o visiálogo cromático com os demais elementos é harmônico (cores adjacentes). Há
um par de encapamentos (5ª e 7ª séries) que tem menina-capa e menino-contracapa; e o outro par
(6ª e 8ª séries) tem menino-capa e menina-contracapa. A representações de rostos de adolescentes
arrematam a identidade visual desta segunda coleção: é evidente a desnaturalização das cores da
pele humana e a revelação dos mecanismos técnicos de edição digital das fotografias.

i1.11

Todos os rostos dos adolescentes estão sorrindo (i1.6/9), já os rostos oriundos das artes plásticas
estão todos sérios (i1.1/4). A família tipográfica é a mesma para os sete volumes, só o volume único
para ensino médio usa tipografia distinta. Na coleção Linguagem Nova, os retângulos-moldura, que
comportam os textos descritivos da obra, foram colocados sempre sobre a testa dos rostos
constantes nas fotos; de modo idêntico, acontece com os retângulos-moldura nos três volumes da
coleção Língua & Literatura. Observe-se também que o número de série escolar ocupa uma
coordenada espacial sempre próxima e abaixo do queixo dos rostos impressos nos sete volumes em
questão: em Língua & Literatura, à direita; em Linguagem Nova, à esquerda; exceção sempre ao
volume único para 2º grau. A assinatura da marca da editora também segue este intercâmbio.
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i1.12

As representações do rosto humano a partir de obras de arte configuram a identidade dos livros para
ensino médio; e as representações do rosto humano adolescente costuram a identidade da coleção
para ensino básico. A “meta-identidade” visual de toda coleção é tributária do conceito de pares
sexuais de rostos humanos, no jogo capa-contracapa, bem como da mesma família tipográfica para
títulos e autores.

Capítulo 3:
O Olhar-relato

Olhar-relato

Este é o olhar lançado sobre o objeto dinâmico da semiose específica do procedimento projetual.
Busca-se levantar aqueles dados referentes à determinação do signo mediante seu objeto imediato já
descrito, incluindo toda narrativa dos critérios condicionantes para o desencadeamento de um
projeto visual. O objeto dinâmico é analisado também em suas três naturezas de relação com o
signo: icônica, indicial e simbólica.
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Cinex

a2.1

A Cinex é hoje a maior produtora de mobiliário em alumínio na America Latina. A empresa tem
vínculos com produtores e exportadores de matéria-prima alemã, e parceria com a fábrica
RaumPlus da Alemanha. Mantém parceria também com a fábrica Rimadesio da Itália, tudo para
garantir a maior variedade de produtos com padrão de qualidade internacional, tanto para o
mercado brasileiro quanto estrangeiro.

a2.2

Graças a seus vínculos internacionais, a empresa tem sido até então a única a fornecer produtos de
mobília alumínio modulados inteiramente acabados e prontos para instalação. As linhas de
produção incluem o processamento e acabamento de vidraçaria.

a2.3

As equipes de atuação da empresa congregam times de arquitetos e designers exclusivos, assim
como um departamento de pesquisas, de desenvolvimento de produtos para as necessidades
específicas e suporte técnico integrando o processo logístico e as vendas. Oferecer, entre outras
coisas, um atendimento personalizado aos clientes, arquitetos e decoradores é prioridade para esta
empresa.

a2.4

Tudo isso para garantir solução plena dos requisitos de projeto, com rigor, acabamento técnico e
satisfação estética da clientela, sempre dentro de parâmetros internacionais: Design, Originalidade e
Tecnologia são os conceitos chave da empresa Cinex.

a2.5

A marca da empresa deve responder a tais condicionantes de projeto, traduzindo visualmente todos
esses conceitos, sem perder de vista o repertório cultural dos potenciais clientes em âmbito
internacional, uma marca que seja capaz de falar universalmente.

a2.6

O designer Cláudio Ferlauto deu início ao primeiro projeto da marca em novembro de 2000, a
respeito do qual não se guardaram os registros. A marca foi redesenhada em 2002, e sobre a qual se
desenvolveu o vigente manual, buscando representar, tanto no nível singular da marca quanto no
conjunto sistêmico do manual, a idéia de módulos combinatórios: o único requisito de briefing. A
idéia é essencialmente simples, e o designer engajou-se em determinar quais seriam os elementos
atômicos do projeto, chegando finalmente a decidir que estes seriam os eixos ortogonais do plano
bidimensional. A partir deste embrião, todos os demais elementos visuais foram desenhados até ser
possível alcançar a coerência sistêmica da identidade corporativa da empresa Cinex.
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a2.7

Com base nas análises apreendidas até o momento, decanta-se os seguintes categoremas no projeto
Cinex:
1. o conceito de módulo retangular é a matriz do sistema de identidade (a1.3/13);
2. a combinação geométrica visa a ortogonalidade bidimensional (a1.3/5, 9, 13,15);
3. o jogo cromático trabalha apenas com variação de matiz (a1.2/5, 13/15);
4. composições sinestésicas de posição e gravidade são exercitadas (a1.3/5, 7/8);
5. ...

a2.8

As relações do signo com seu objeto dinâmico aqui narrado assim se evidenciam:
a) relação icônica: maleabilidade combinatória do alumínio
b) relação indicial: empresa Cinex, móveis modulados de alumínio
c) relação simbólica: flexibilidade e adaptabilidade

Klabin

b2.1

A Klabin iniciou sua produção em 1899, e após cem anos de atuação marcante no Brasil, firmou-se
como um expoente na produção de celulose, fabricação de papéis e produtos derivados. Hoje lidera
o nicho de mercado no país, com capacidade de processamento de 2 milhões de toneladas anuais de
celulose, administrado em vinte unidades industriais no Brasil e uma na Argentina.

b2.2

A empresa também integra o mercado internacional, provendo produtos para exportação, rol que
abrange desde a produção de variados tipos de papel, passando por papelão e cartão ondulado para
embalagens, até a oferta de sacos multifolhados e envelopes de celulose. Conhecida atualmente
como uma das maiores de sistemas de embalagem, a Klabin desenvolve um programa de
desenvolvimento sustentável, com perspectivas de plantio e reflorestamento, e por isso autônoma em
madeira e celulose. É igualmente a maior recicladora de papéis do Brasil e internacionalmente
respeitada pelo seu cuidado com a natureza. Tradição, Liderança e Modernidade são o mote da
Klabin fabricadora de papel SA.

b2.3

A marca Klabin tem passado por redesenhos desde 1910, totalizando até o momento 10 redesenhos
de marca, que contam a história da empresa em todos os seus momentos de aspiração ideológica e
estética. A marca analisada aqui, sua versão derradeira, foi redesenhada em 1999 por Alexandre
Wollner, cujo conceito é garantir o acompanhamento das evoluções tecnológicas mediante uma
forma simples e semanticamente legível nos meios culturais mais diversos:
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b2.4

A marca satisfaz os requisitos de briefing que visa unificação qualitativa dos diversos segmentos dos
negócios e produtos da empresa: o pictográfico retrata sinteticamente uma folha de papel recémacondicionada em formato de bobina industrial; a cor verde foi escolhida por remeter às questões
ambientais de desenvolvimento sustentável praticado pela empresa. A família tipográfica Frutiger foi
eleita por sua simplicidade formal e garantia de legibilidade nos diversos desdobramentos da marca
pelos grupos da empresa.

b2.5

Com base nas análises apreendidas até o momento, decanta-se os seguintes categoremas no projeto
Klabin:
1. o pictográfico é a matriz do sistema de identidade corporativa (b1.8 e 10);
2. a combinação geométrica reforça a discriminação das diagonais (b1.6 e 11);
3. a composição sinestésica visialoga com a direção, posição e equilíbrio (b1.8/9);
4. a evolução da marca vai do rebuscamento ao geometrismo sintético (b1.2/6);
5. a tipografia é usada como recurso visual de hierarquização (b1.10);
6. ...

b2.6

As relações do signo com seu objeto dinâmico aqui narrado assim se evidenciam:
a) relação icônica: bobina industrial de papel, natureza preservada
b) relação indicial: empresa Klabin, fábrica de papéis
c) relação simbólica: desenvolvimento sustentável, responsabilidade social

Banco do Brasil

c2.1

A primeira versão da marca do Banco do Brasil foi desenvolvida ainda no ano de chegada da corte
real portuguesa ao país, quando D. João VI já houvera assinado o decreto de permissão da instalação
da Imprensa Régia, que seria responsável pela impressão de documentos oficiais, notas de câmbio e
papel-moeda. Seis meses após o estabelecimento da imprensa nacional, foi fundado o Banco da
Republica do Brazil, cuja função era endossar a emissão da moeda na então colônia brasileira.

c2.2

Esta primeira marca remete ao estado da tecnologia tipográfica utilizada na época de sua
instauração, em 1808. Apesar do uso de tipos móveis de metal, a estética ainda privilegiava um estilo
de impressão referente à produção dos antigos incunábulos medievais portugueses, cujas iluminuras
– as letras capitulares requintadamente pintadas no início dos parágrafos manuscritos - são
consideradas algumas das mais importantes e belas já produzidas pelas scriptoria medievais
européias, ombreando a tradição céltica-irlandesa de Kells. Com tamanho reconhecimento em sua
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história, natural que tal estética manuscrita fosse mantida, com a vinda da família real ao Brasil, nas
impressões xilográficas e tipográficas de seus documentos, dentre os quais a primeira marca do
banco. A marca do Banco da Republica do Brazil exibe três iluminuras de estilo medieval em cada
substantivo da frase, convivendo inesperadamente com as demais letras da frase, compostas por uma
das fontes tipográficas modernas palo-seco (sem serifa) do início do século XIX, provavelmente
inspirada na Caslon ou na Grotesque.
c2.3

Aproximadamente 120 anos depois, uma nova marca foi proposta com o intuito de figurar como
fachada dos prédios que seriam a sede do banco, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Nessa época, já
se definira a mudança da razão social para Banco do Brasil. A identidade visual é composta por um
logotipo em relevo metálico, gravado em versal-versalete, e cujas capitulares fazem remissão
sugestiva às iluminuras anteriores. A tipografia usada é um tipo-farsa da fonte Normanda, desenhada
pela casa tipográfica francesa Didot em 1835 (figura 3.2/B). Ao lado do logotipo, foi proposto um
monograma contendo as iniciais maiúsculas BB (figura 3.2/A), utilizando letras palo-seco ao estilo
da tipografia da marca anterior.

c2.4

Em 1968 foi promovido um concurso para o desenho do novo pictográfico do banco. Os arquitetos
Dírcio Guilhon, José Milton Ferrari e Humberto Bonetti venceram com a solução que se baseia num
quadrado e sobrepõe as duas letras bb entrelaçadas, formando o cifrão financeiro $. A partir de
1978, uma empresa de design foi contratada para desenvolver o primeiro manual de identidade
corporativa. Em 1985, efetivou-se um outro redesenho que poderia ser usado tanto preenchido
quanto em traço, utilizando também uma tipografia mais moderna. Um ano depois, as cores foram
modificadas para as atuais azul e amarelo, e o logotipo recebeu tratamento em itálico.

c2.5

Já em 1994, os designers João Cauduro e Ludovico Martinho assumiram o redesenho partindo de
um novo formato do logotipo pela condensação de largura da tipografia Univers. A versão derradeira
foi desenvolvida pelos mesmos designers, abordando uma versão tridimensional, o que exigiu ajustes
na largura e espaçamento dos fustes das capitulares do logotipo. Os requisitos do briefing buscam
assegurar uma imagem pública consolidada há quase 200 anos, transmitindo Robustez,
Modernidade e Confiança, como mote projetual para a identidade corporativa.

c2.6

Com base nas análises apreendidas até o momento, decanta-se os seguintes categoremas no projeto
Banco do Brasil:
1. o pictográfico é a matriz do sistema de identidade visual (c1.10/15);
2. o jogo cromático explora contrastes de matizes e suas saturações (c1.15, 17 e 19);
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3. a composição geométrica dá preferência à horizontalidade (c1.12/14 e 18);
4. a evolução da marca vai do rebuscamento ao geometrismo sintético (c1.1/8);
5. há um visiálogo entre as versões bi e tridimensional da marca (c1.12/13 e 20/21);
6. ...

c2.7

As relações do signo com seu objeto dinâmico aqui narrado assim se evidenciam:
a) relação icônica: cifrão financeiro, riqueza
b) relação indicial: empresa Banco do Brasil, instituição bancária
c) relação simbólica: confiança, segurança, inquebrantabilidade

Irmã Dulce

d2.1

As obras assistenciais sempre foram um objetivo existencial para Irmã Dulce. Sua história de vida é
bastante conhecida na Bahia, local onde divulgava sua fé e promovia assistência social a
comunidades carentes; e logo seu trabalho ganhou repercussão em todo Brasil. Em 1991, a saúde
física de Irmã Dulce já estava bem debilitada, e pouco tempo depois veio a falecer, exatamente cinco
meses após a visita do Papa João Paulo II ao Convento de Santo Antônio, onde convalescia a freira.
Maria Rita Pontes, sobrinha da freira e com o mesmo nome de nascença de sua tia, e já naquela
época superintendente da instituição – posição que ocupa até hoje – , decidiu manter o projeto de
vida da sua tia, continuando a prover alimento, cuidado médico e divulgação de sua fé religiosa.

d2.2

O designer Gilberto Strunck, amigo de Maria Rita Pontes, telefonou para instituição, ainda naquele
ano, interessado em colaborar financeiramente com o sustento e a manutenção das obras sociais, ao
que a senhora Pontes lhe solicitou outro tipo de participação que não exatamente monetária, mas
sim que cuidasse de todo desenvolvimento e administração da identidade visual da instituição, neste
período ainda chamada de Obras Sociais Irmã Dulce.

d2.3

Em 1995, aproximadamente, tiveram início as pesquisas de dados sobre a instituição, bem como o
levantamento fotográfico e os estudos de síntese visual da imagem de Irmã Dulce. Os coordenadores
da instituição escolheram uma sua foto com aparência debilitada, referente à época em que ela já
estava bem doente. No mesmo ano, deu-se abertura a seu processo de beatificação junto ao
Vaticano. O sacerdote responsável pela canonização ofereceu objeção ao aspecto daquela
representação, solicitando ao contrário uma imagem da freira mais jovem. Contudo, o acervo
fotográfico é escasso, e poucas imagens da freira em sua mocidade estão disponíveis.
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d2.4

Estudos de síntese foram ensaiados e comparados com a representação de outrora, mas os
resultados não foram satisfatórios, pois a cultura visual brasileira não reconhece a imagem da freira
enquanto jovem. Outra síntese foi buscada, agora com uma sua imagem mais idosa porém com
semblante saudável e simpático. Chegaram ao resultado de então, tendo por nome de instituição a
frase Fundação Irmã Dulce, nome preferido por todos envolvidos com os trabalhos sociais. Por
motivos jurídicos perante a receita federal e o Ministério da Fazenda, o nome teve de ser alterado,
retornando para o mais antigo, Obras Sociais Irmã Dulce. O nome definitivo da instituição ainda
não foi lavrado, e o designer providenciou dois manuais de identidade corporativa, ambos contendo
a mesma legislação de comportamento visual para a marca, todavia constando em cada manual um
nome institucional diferente: as amostras do corpus de análise veiculam a versão do manual com o
nome tal como exigido pelo Ministério da Fazenda.

d2.5

Os requisitos de briefing levantados pelo designer demandam, em primeiro lugar, o uso da cor azul,
visto que é a cor oficial da ordem Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus. A
cor preta foi eleita por sua neutralidade. O pictográfico da marca rasterizou o rosto idoso de fito
frontal, e esta é a primeira vez, na história da igreja católica romana, que um seu santo tem uma
marca e um manual de identidade corporativa. As alternâncias entre as assinaturas horizontais e
verticais, segundo o designer, são igualmente válidas e intercambiáveis, sem qualquer prevalência de
uma sobre outra; o manual deve ser aplicado, portanto, segundo a adequação geométrica do espaço
projetável. O sistema da marca foi concebido com vistas a ser extremamente flexível quanto à
representação das várias sub-instituições hospitalares vinculadas às Obras Sociais, prevendo
inclusive o surgimento e crescimento de outras no futuro.

d2.6

Com base nas análises apreendidas até o momento, decanta-se os seguintes categoremas no projeto
Obras Sociais Irmã Dulce:
1. o conceito de hierarquia tipográfica é a matriz do sistema (d1.13 e 17/21);
2. figuras geométricas reforçam as hierarquias tipográficas de combinação (d1.11/13);
3. o jogo cromático valoriza a saturação e o brilho (d1.14/16);
4. o pictográfico vai de uma representação indulgente até outra mais simpática (d1.1/6);
5. a marca passa do horizontal terreno ao vertical celestial (d1.7);
6. a composição sinestésica cria tensão de grandeza e gravidade pela verticalidade (d1.6/7);
7. ...
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d2.7

As relações do signo com seu objeto dinâmico aqui narrado assim se evidenciam:
a) relação icônica: freira Irmã Dulce, fé religiosa
b) relação indicial: Obras Sociais Irmã Dulce, assistência social
c) relação simbólica: solidariedade, irmandade, flexibilidade

Fotoptica

e2.1

Fim do século XIX, na Hungria, nasce a empresa voltada para a comercialização de produtos para
daguerreotipia (primeiro nome dado à fotografia, em homenagem ao inventor do aparelho que
registrava a emissão luminosa em papel quimicamente sensibilizado, Louis-Jacques Daguèrre, em
1839), e posteriormente, acompanhando a evolução tecnológica, produtos para a fotografia. A
empresa era uma sociedade entre duas famílias de Budapeste, e um de seus fundadores, Desidério
Farkas, resolveu ele mesmo desenhar a primeira marca da empresa, um galo de briga (e1.1), em
homenagem a seu irmão mais velho, Adalberto, que tinha fama de ser um sujeito impulsivo e
explosivo. Desidério era engenheiro, apaixonado por instrumentos de precisão e também por
desenho e artes gráficas.

e2.2

Em 1920, Desidério veio visitar o Brasil e especular sobre uma terra que, na época, todos diziam ser
promissora. Imediatamente resolveu se mudar e trazer toda sua família, trazendo para o Brasil a
empresa de instrumentos fotográficos, a qual resolveu batizar de Fotoptica. A marca continuou sendo
a do galo, acrescida de uma chamada publicitária: “casa de amadores”. Pretendia tornar sua loja o
lugar onde se encontravam pessoas especiais, os amantes da arte fotográfica. Somou-se à marca a
imagem de uma velha máquina fotográfica de fole e, mais tarde, um olho, representando as atvidades
da ótica (figura 5.1).

e2.3

Desde então a empresa se estabeleceu respeitosamente, segundo o profissionalismo com que
costumou atender sua clientela. Pouco antes de 1940, a empresa sentiu necessidade de modernizar
sua fachada, desejando acompanhar a evolução mesma das atividades que exercia. Para esta
mudança, foi convidado um ex-aluno recém-formado na Bauhaus, o arquiteto Bernard Rudofsky,
que já desenvolvera alguns projetos arquitetônicos na Alemanha, e agora chamado para visitar o
Brasil. No ínterim dessa visita, Rudofsky desenhou a peculiar marca de bolas brancas sobre fundo
preto e vice-versa (figura 5.2), representando o conceito básico da revelação fotográfica, o jogo
positivo-negativo (e1.2), na época o principal negócio da empresa.

e2.4

O conceito de Rudofsky permaneceu presente em vários redesenhos ulteriores, todos de autoria
desconhecida (figuras 5.3/9), talvez o próprio Desidério os tenha feito. Em 1964, ano em que a
firma começaria uma nova etapa de expansão de seus serviços comerciais, Alexandre Wollner foi
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contratado para redesenhar o logotipo (figuras 5.10/11), elemento mais pregnante desta marca, e
introduzir uma série de adaptações lentamente (e1.10/11). A mais importante adaptação proposta
por Wollner foi transmitir a nova realidade de fotografias coloridas, representada pela mancha cinza
hachurada; sua idéia pode ser reforçada em seu significado a partir de 1975, quando a marca
começou a ser veiculada em cores, então em preto e amarelo.
e2.5

A Fotoptica sempre se dedicou a expandir seus negócios, desta vez abordando o mercado de
equipamentos eletrônicos. Pareceu sem sentido a Thomaz Farkas, filho de Desidério e na época o
cabeça da empresa, atrelar a marca tão-somente ao conceito de revelação fotográfica. Em 1985,
Thomaz assumiu a iniciativa de uma mudança conceitual da marca, incumbindo seu filho, o designer
Kiko Farkas, do redesenho que vigora até hoje como identidade da empresa.

e2.6

Kiko Farkas tomou como requisitos de briefing para o redesenho a idéia, cada vez mais penetrante
na sociedade, de substituição dos métodos mecânicos pelos métodos eletrônicos. O derradeiro
pictográfico visiocomunica as faixas de energia geradas eletronicamente sob a interferência de
outras faixas diagonais, representando o processo digital de gravação como, por exemplo, numa fita
magnética ou num disquete de computador. Com o novo pictográfico, contudo, foi mantido o
histórico logotipo de Rudofsky, preservando a identidade também com sua antiga visiência.

e2.7

Esse é o toque tradicional da mudança: a manutenção do logotipo, com indícios estilísticos
marcadamente bauhausianos, agora com posição fixa em relação ao novo pictográfico (e1.12/15). O
logotipo sofreu uma só adaptação significativa: agora as letras são vazadas, transmitindo a idéia de
que luz vem de dentro, característica também dos dispositivos eletrônicos. O cromatismo padrão foi
outra alteração qualitativa da nova marca Fotoptica. Na época de sua veiculação ao público, sua
conformação gerou polêmica, por ter sido acusada de plágio da marca do Centre George
Pompidou, em Paris: confusão já superada, e atualmente narrada como mero fato jocoso.

e2.8

Com base nas análises apreendidas até o momento, decanta-se os seguintes categoremas no projeto
Fotoptica:
1. o logotipo é a matriz do sistema de identidade corporativa (e1.15/17);
2. o jogo cromático ensaia prodigiosas combinações semânticas (e1.19/26);
3. o jogo cromático privilegia as variações de matiz e saturação (e1.19/21);
4. a composição geométrica apreende o 3D no 2D, aspecto de comunicabilidade (e1.14/20);
5. observar questões de ritmo no entreletramento do logotipo (e1.12/13).
6. ...
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e2.9

As relações do signo com seu objeto dinâmico aqui narrado assim se evidenciam:
a) relação icônica: gravação digital, mídia eletrônica
b) relação indicial: empresa Fotoptica, produtos ópticos
c) relação simbólica: tradição, adaptação, modernidade

UOL

f2.1

A primeira marca do Universo Online foi desenhada em 1996, na inauguração do portal digital
dirigido aos internautas principalmente jovens e adolescentes. Esta primeira marca resolveu seguir a
estética visual das lojas de artigos para surfistas, visto que buscava somar tais remissões em sua
apresentação: universo online, portal digital para jovens, onde os internautas “surfam”.

f2.2

Sobre a primeira marca do portal Universo Online, em 1996, não foi possível recolher dados
precisos de seu processo genético até a preparação deste texto. Única remissão a ela é a figura 6.1,
em que se pode observar, de tantos outros aspectos, a apresentação do pictográfico entre a
composição do logotipo. A idéia original desta marca era atingir o público jovem internauta, os
“surfistas da net”, daí porque a recorrência a uma estética própria desse nicho social, aliás já bem
estabelecida em seu comportamento social e modos de vestimenta, instantaneamente identificável,
por exemplo, nas lojas de moda praia ou surfe. Enquanto o alvo do portal era atingir tal visiência, a
marca mostrou satisfazer tais requisitos de briefing. O pictográfico, entre o logotipo, intenta
representar, abstratamente, os vários grupos da rede telemática que se encontram e interagem no
mundo digital, no universo online; e a intersecção dos conjuntos dentro do círculo visiocomunica a
mistura e intercâmbio entre todas as tribos.

f2.3

A agência Oz Design é contratada em 1999 para dar andamento ao redesenho da marca. A motivação
para o redesenho surgiu devido à alteração do nome da empresa e a expansão dos seus serviços
telemáticos. O briefing elencava como requisito de projeto a preservação da história da primeira
marca, contudo, deveria inspirar ares de maturidade empresarial. O designer Ronald Kapaz explica
que a idéia de interseção de círculos foi mantida, porém sujeita a um novo acabamento visual, com
luz, sombra, gradientes e afinamentos/engrossamentos dos contornos. O logotipo ficou mais pesado
para que o globo pudesse pairar com leveza, exprimindo idéia de virtual. Esse tipo de tratamento
visual se tornou paradigma para projetos desse nicho de marcado (ex.: BOL, iG, iBest etc).

f2.4

Com base nas análises apreendidas até o momento, decanta-se os seguintes categoremas no projeto
UOL:
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1. o pictográfico é a matriz do sistema de identidade visual (f1.12/17 e 25/28)
2. o jogo cromático ensaia prodigiosas combinações semânticas (f1.16, 19, 21/28);
3. matiz, brilho e saturação imbricam-se no jogo cromático (f1.12/30);
4. grandeza, gravidade e equilíbrio formam as combinações sinestésicas (f1.15/17);
5. a nova marca abandona o globo fixo e passa a uma representação flutuante (f1.1,8);
6. o novo logotipo recebe acabamento mais simples e legibilidade imadiata (f1.2);
7. a tipografia é o contrabalanço de simplicidade ausente nos outros elementos (f1.14 e 18);
8. ...
f2.5

As relações do signo com seu objeto dinâmico aqui narrado assim se evidenciam:
a) relação icônica: intersecção de conjuntos, intercâmbio cultural
b) relação indicial: empresa UOL, portal digital
c) relação simbólica: convergência, dinamismo, evolução

Prismas

g2.1

A Editora da UNESP (Universidade Estadual Paulista) tem como um de seus objetivos propiciar a

circulação das pesquisas e teses de seu corpo docente, bem como de outros pesquisadores de outras
instituições. O cronograma responde por um alto volume de publicações anuais, cujo orçamento
deve facilitar tanto a execução das novas edições quanto à reedição de títulos esgotados.
g2.2

Um requisito projetual para a coleção Prismas é o uso de duas cores, por contenções financeiras
que viabilizam a reimpressão de qualquer título sem maiores empecilhos. A partir disso, o projeto
visual decidiu explorar a cor natural do avesso do papel duplex, configurando a terceira cor que
permanece identificadora de toda coleção.

g2.3

As primeiras capas da coleção foram executadas em arte final tradicional com posterior revelação
para off-set (figura 7.1/8), já aquelas produzidas na fase final recebem tratamento de digitalização e
edição eletrônica, antes de seguirem para as revelações das chapas-clichê de impressão (figuras

7.9/10). O processamento digital permite um acompanhamento mais apurado até a finalização. A
capista Moema Cavalcanti buscou privilegiar a simplicidade, conferindo ao uso das cores a
responsabilidade de valor agregado ao projeto: primeira cor, o bege do papel invertido; a segunda
cor, um cinza avermelhado variando em retícula; a terceira cor, matiz específica para cada livro.
Essa terceira cor recebia um tratamento envernizado, para evitar absorção de sujeira pelas lombadas
e dobras de orelha ao serem manuseadas. Os retângulos-moldura de texto foram pensados para
cambiar de lugar ocupado na página, legando diferenciação a cada título.
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g2.4

De 1995 até 1999, a coleção Prismas manteve este projeto visual, e a partir de então essa linha

editorial foi abortada pela editora UNESP. Aproximadamente 30 capas fora projetadas por Moema
Cavalcanti para esta coleção durante o período.
g2.5

Com base nas análises apreendidas até o momento, decanta-se os seguintes categoremas no projeto
Prismas:
1. a mancha-rasgo é a matriz deste sistema de identidade (g1.1/10);
2. os matizes cromáticos são diferenciadores, e não identificadores (g1.1/10);
3. a família tipográfica reforça o aspecto de identificação (g1.1/3);
4. elementos figurativos e abstratos convidam-se à recorrência interpretativa (g1.8/10);
5. a composição sinestésica explora direção, posição, equilíbrio e textura (g1.6/10);
6. há isonomia entre a identidade e a diferença, balizada pela mancha-rasgo (g1.11);
7. ...

g2.6

As relações do signo com seu objeto dinâmico aqui narrado assim se evidenciam:
a) relação icônica: divulgação científica, diversidade da pesquisa acadêmica
b) relação indicial: coleção Prismas, editora UNESP
c) relação simbólica: conhecimento, acordo de opiniões, variedade de abordagens

Fernando Pessoa

h2.1

Durante toda sua vida o poeta Fernando Pessoa, jornalista e redator publicitário por profissão,
nunca publicou seus escritos literários: eram guardados num baú em seu quarto. Após sua morte,
esse baú ou arca ficou sob a responsabilidade da família, que tratou de organizar os manuscritos.
Alguns deles passaram a ser publicados postumamente em antologias poéticas; contudo, a maior
parte dessa obra continuou desconhecida por muito tempo. Apenas em 1998, um grupo de
estudiosos de literatura de um colégio português conferiu forma definitiva aos manuscritos de
Fernando Pessoa e, nesta mesma época, a editora brasileira Companhia das Letras comprou os
direitos autorais da família, tomando a iniciativa de publicar todo o material inédito contido na arca,
reorganizado por aqueles pesquisadores.

h2.2

Oito títulos encerram a obra completa do poeta português Fernando Pessoa, lançados pela editora
brasileira Companhia das Letras, atual detentora de todos os direitos autorais do poeta. Os quatro
primeiros títulos publicados trazem na capa uma foto do poeta sozinho. Todas as outras fotos, das
quatro capas restantes, trazem o poeta em meio a outras pessoas, já não está mais sozinho. As
reimpressões de 2003 mantêm esse equilíbrio na exposição da imagem física do poeta.
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h2.3

Pessoa não possuía muitos registros fotográficos. Apenas quinze fotos havia na arca junto com seus
escritos, a maioria delas tiradas nas ruas ou nos bares de Lisboa. Essas são as escassas fotografias,
até então inéditas também, que fazem parte do projeto editorial da Companhia das letras. Os
requisitos do briefing visam fugir do lugar-comum de publicar fotos na capa sem nenhum tratamento
ou agregação de valor visual. O designer João Baptista da Costa Aguiar, contratado para empreender
o projeto, procurou sublinhar a singularidade do jornalista lisboeta, conferindo-lhe eternização de
um poeta: o poeta é despregado de sua realidade espaço-temporal, e aplicam-se cores ao fundo para
avigorar esse afastamento. Ao destacamento corpóreo foi conferido o tratamento cromático em
preto&branco, resultando numa forte tensão dialética com o fundo colorido.

h2.4

Com base nas análises apreendidas até o momento, decanta-se os seguintes categoremas no projeto
Fernando Pessoa:
1. a compleição física (imagem) de Pessoa é matriz do sistema de identidade (h1.1/10);
2. o jogo cromático inaugura o contraste primeiro plano vs. plano de fundo (h1.1/4);
3. os elementos verbais caligráficos e tipográficos recorrem-se na leitura (h1.1);
4. as retículas monocromáticas são diferenciadoras, não identificadoras (h1.1/8);
5. a família tipográfica reforça o aspecto de identidade (h1.6/8);
6. a percepção iconográfica ofusca a verbal (h1.1, 4 e 8);
7. há maior tendência à diferença que à identidade (h1.1/10);
8. ...

h2.5

As relações do signo com seu objeto dinâmico aqui narrado assim se evidenciam:
a) relação icônica: poesia, vida artística
b) relação indicial: obra de Fernando Pessoa, editora Cia das Letras
c) relação simbólica: cultura erudita, sensibilidade artística

Língua&Literatura

i2.1

Os professores Carlos Emílio Faraco e Francisco Marto Moura são prestigiados autores responsáveis
por uma coleção de livros didáticos, para o ensino do vernáculo e da literatura no ensino básico
como no ensino médio, e publicado pela editora Ática. Várias edições para essa coleção têm sido
elaboradas até hoje, aproximadamente trinta, e uma delas, a vigésima quinta, foi publicada em 1995.

i2.2

Para essa edição de 1995, o escritório Homem de Melo & Troia Design foi contratado para executar
o projeto visual dos encapamentos, bem como todo projeto gráfico do livro. Apenas os
encapamentos interessam a esta pesquisa, constando de oito ao todo. Os requisitos de briefing
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consistem em comunicar o paradigma didático abordado no teor dos livros: um ensino conjugado e
cumulativo da língua portuguesa, literatura brasileira e gêneros textuais de redação, todos três
contextualizados à história político-econômica e sócio-cultural-artística, desde os primórdios até os
dias atuais. Enfim, um projeto visual que seja a “cara” desse intercâmbio de sistemas culturais. Os
livros para ensino médio deveriam destacar a linha histórica do tempo; já aos livros para ensino
básico, esperava-se ênfase nas modernas convergências de linguagens do público adolescente.
i2.3

De posse deste mote, o designer Chico Homem de Melo elaborou um levantamento iconográfico no
rastro de representações do rosto humano. Para os livros do ensino médio, fotografias de obras
brasileiras foram preferidas, remetendo ao período literário relativo a cada título: 1) Santa
Madalena e São Miguel (esculturas em madeira policromada do séc 18); 2) Giuventù, pintura de
Eliseu Visconti em 1898, e Estudo de Cabeça, de Vítor Meireles em 1856 (acervo Museu Nacional
de Belas Artes – RJ); 3) Mesa de bar, pintura de Di Cavalcanti em 1929, e Auto-retrato II, de Lasar
Segall em 1919 (acervos Museu de Arte Moderna – RJ e do Museu Lasar Segall – SP). As fotografias

de adolescentes para os livros do ensino básico foram produzidas por Paulo Brasil e Rosane Troia.
i2.4

Com base nas análises apreendidas até o momento, decanta-se os seguintes categoremas no projeto
Língua & Literatura:
1. a imagem de rosto humano é a matriz deste sistema (i1.1/12);
2. o cromatismo é tomado como elemento diferenciador (i1.6/9);
3. a tipografia e a iconografia são elementos identificadores (i1.1 e 6);
4. a percepção iconográfica é anterior à tipográfica (i1.1/4);
5. hierarquia de identidades e diferenças tem fina granularidade (i1.1/12);
6. ...

i2.5

As relações do signo com seu objeto dinâmico aqui narrado assim se evidenciam:
a) relação icônica: língua portuguesa, amadurecimento biográfico
b) relação indicial: coleção Língua & Literatura, editora Ática
c) relação simbólica: educação, cultura, formação humanista

Capítulo 4:
O Olhar-crítica

Olhar-crítica

Eis quando a semiose se dirige para o interpretante derradeiro (ultimate interpretant), graças a
este olhar que põe a interpretação em seu real estado de gerúndio. O interpretante dinâmico de
natureza indutiva aqui dissertado está submisso à objetividade semiótica evidenciada nos dois
capítulos precedentes. Esse interpretante dinâmico é a tradução propiciada pelo interpretante
imediato do signo, e concatenado em três aspectos processuais: emocional, energético e lógico.
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A Síntese
Indutiva

Após a intuição dos termos (olhar-apreço) e o discernimento das proposições que os arremata
(olhar-relato), chega-se ao momento de inferir os argumentos (olhar-crítica). Como já foi dito, o
procedimento lógico percorrido nesta dissertação é de natureza indutiva, o que implica que todos
seus resultados são prováveis; mas nunca necessários, tais como são os resultados da ilação
dedutiva; muito menos possíveis, quais sejam os resultados da introvisão abdutiva. É forçoso
sublinhar tal quesito porquanto o raciocínio sintético aqui empreendido circunscreve apenas uma
Amostra (corpus de análise) de um Conjunto Universo (o conjunto de todos os projetos gráficos de
identidade visual que existiram, existem e existirão), a respeito do qual se busca compreender sua
mesmidade, sua continuidade habitual, sua essência; da mesma maneira age um médico ao analisar
o resultado de uma biópsia (amostra) e doravante decidir a abordagem procedimental com base na
esperança de que todo um tecido no corpo (conjunto universo) corresponderá àquela mesma
natureza de sua respectiva amostra.
O resultado possível da abdução surge como tentativa de acomodar o ser de um objeto num quadro
maior do ser de um contexto, por supor a ocorrência fenomênica do objeto como sui generis de
tudo que já se conhece: acomoda aqueles aspectos que aparecem numa nova classe de atributos
gerais que justificam o resultado singular observado, e portanto um resultado sempre autoorganizativo, um resultado sobre o qual assentamos nossa crença, crença de que o ser do objeto é
um caso particular do ser de um contexto sistêmico cuja mesmidade é-nos ainda desconhecida. O
resultado necessário da dedução, por sua vez, fala de um atributo do ser do objeto sempre submisso
ao ser do plano de imanência dentro do qual reside este objeto: fala de ao menos um aspecto
fenomênico dentre muitos que só denuncia a mesmidade do objeto como extração da mesmidade de
seu entorno, e destarte é um resultado sempre contextual-especificante, um resultado sobre o qual
colocamos nossa confiança, confiança de que o ser do contexto necessariamente se instancia no ser
daquele objeto de nossa atenção. Já o resultado provável da indução aponta para alguns atributos do
ser de um objeto que se apresentou a nós como fenômeno: aponta para alguns apenas dentre muitos
aspectos potenciais, mas nunca sua totalidade, e assim um resultado sempre parcial-generalizante,
um resultado sobre o qual depositamos nossa esperança, esperança de que o ser daquele objeto
observado em seu passado conservará no futuro um comportamento simétrico perene com, pelo
menos, aquele aspecto filtrado pela observação como atributo seu.
O Aspecto está para a Aparência (lado externo) assim como o Atributo está para a Essência (lado
interno). Diz-se aspecto quanto se trata da qualidade ou feixe de qualidades sensíveis presentes no
modo como um fenômeno aparece; a aparição do fenômeno anuncia alguma simetria ou
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espelhamento externo com uma ou mais características internas da essência, característica esta
chamada de atributo. Daí que, da observância dos vários aspectos fugidios e voláteis (diferença,
acaso) da ação do fenômeno, emerge a consideração dos atributos perenes e evolutivos (identidade,
lei) do ser: a partir das reiterações de uma amostragem (alteridade, existência singular) das
ocorrências fenomênicas é possível então decantar a mesmidade do conjunto universo, ainda que
em caráter de verdade parcial, provisória e falível; e portanto autocorretiva e auto-ajustável. Os nove
projetos visuais abraçados no corpus são os signos submetidos à investigação indutiva, de cujo
conjunto universo procura-se apreender a essência de suas manifestações persuasivas. O signo
nada mais é do que o acontecimento de um fenômeno que traz em si o convite para a ocorrência de
outro fenômeno, este também convidando e se dirigindo para a insurreição de ainda outro
fenômeno, e assim por diante. No rastro deste rizoma de signos visuais, a cadeia de fenômeno-parafenômeno, seguirá o desocultamento dos atributos do objeto que nos interessa: o design.
Cada tipo de raciocínio (indução, dedução e abdução) é uma porta de entrada para o
desvendamento do ser de um objeto, ou ainda, são os acessos pelos quais aquele ser nos autoriza
chegar até ele. Todos os três tipos de raciocínio, ou percursos cognitivos, estão imbricados um no
outro, têm sempre uma acontecência contemporânea entre eles, e é perfeitamente factível extrair
desta sua simultaneidade quaisquer dois deles pela desmontagem do um restante: bem demonstrado
que é nos bons livros de lógica, mas cujo detalhamento não vem ao caso agora. Isso é importante
frisar pois a identificação de um raciocínio não anula os outros dois, senão, ao contrário, que os
outros ali dentro estão de maneira não prevalente. O caminho especulativo desta dissertação traz a
Abdução e a Dedução nas entrelinhas, embora seja a Indução sua acomodação representativa
predominante, visto que se busca aqui inferir a apreensão da Regra ou Lei geral, a partir do corpus
de análise (amostra), que possa nos dizer algo sobre a mesmidade de se fazer persuasão pela
linguagem visual dos projetos gráficos (conjunto universo).
Os atributos inferidos como características da essência do ser são talhados em grupos ou linhas de
caracteres de uma determinada natureza, linhas estas chamadas de predicado ou categoria. Dois
tipos de categorias foram possíveis depreender nesta investigação: as perceptivas e as cognitivas. As
categorias perceptivas se referem à dimensão externa ou fenomênica de como o design aparece para
nós. As categorias cognitivas tratam da dimensão interna ou metafísica de como o design revela a
continuidade habitual de seu ser. As categorias perceptivas são de três tipos: cromáticas, geométricas
e visiossinestésicas, cada qual conjugando seu respectivo grupo de atributos, ou linha de caracteres;
já as categorias cognitivas são de três tipos: eidética, relacional e processual, cada uma sendo
igualmente articulada segundo suas linhas de caracteres.

A L ÓGICA HEURÍSTICA/PERSUASIVA DO DESIGN GRÁFICO
Capítulo 4: O Olhar-crítica
74

Nos capítulos anteriores, tanto a descrição dos termos quanto a narrativa das projetações com seu
arremate de proposições foram apresentados de acordo com cada projeto gráfico em separado,
recebendo cada parágrafo de sua redação uma numeração pontual, de modo a ensejar a posterior
síntese dos resultados, conteúdo agora deste capítulo. Apenas depois da depuração das linhas de
caracteres e sua posterior subsunção em uma categoria, os projetos foram remanejados, de maneira
a exemplificar contrastivamente a realidade de todas as categorias abaixo elencadas. Todavia,
percebeu-se que alguns projetos – como naturalmente sucede em qualquer especulação
fenomenológica que se esforça em ser o mais isenta possível de tendenciosidades – não foram
analisados em determinados aspectos sob os quais outros foram observados: tais lacunas foram
agora preenchidas, e estão destacadas adiante em texto de cor azul. Esta é a antologia essencialestrutural do fator persuasivo do design gráfico que se oferece doravante.
Categorias
Perceptivas

O acaso parece muito generoso pela miríade inesgotável de qualidades amorfas que oferece ao
universo. E o universo, esse imenso sistema de leis e possibilidades, obsequiosamente recebe tais
oferendas e imprime uma forma a tais qualidades ou matérias, gerando corpos ou coisas. O acaso
habita dentro do universo, e fornece-lhe a matéria-prima para sua evolução. As coisas corporificadas
trazem consigo um lado interno – as leis que lhe garantem a forma –, e um lado externo – as
qualidades que lhe garantem a matéria –; Toda existência é uma escolha: as possibilidades do acaso
são as alternativas disponíveis, a lei é o critério de seleção de algumas em detrimento de outras. Os
corpos são focos de convergência que ocupam uma posição nesse contínuo que vai da lei ao acaso
(ou vice-versa), e assim todo existente (alteridade) aponta para uma medida de constância
(identidade) de um lado, e uma medida de diversidade (diferença) de outro lado. Ao olhar para um
existente, a diversidade de seus aparecimentos – como as declinações de caso de um substantivo –
chama a atenção para uma constância que os organiza na combinação do acontecimento – como as
regras que imanizam as disposições daquele substantivo.
Tais coisas ou existentes ferem os sentidos de nossa mente e ativam a percepção mediante as
qualidades diversas dos fenômenos que, por sua perseveração sobre a percepção, acabam por
denunciar a essência constante que os rege. O aparato perceptivo humano é programado pela
evolução para filtrar certas qualidades oferecidas pelo ambiente; um conjunto incalculável dessas
qualidades, somos incapazes de percebê-lo. Ao que nos é permitido perceber, isso o sentido da visão
evolutivamente se responsabilizou em assumir o cargo adiante dos outros, e a diversidade que nos é
autorizada perceber apresenta-se aqui como categorias perceptivas. Tais categorias correspondem à
natureza dos acontecimentos – sobre o lado externo ou fenomênico do objeto, seu aparecer – que
nos é possível captar por todos os sentidos do corpo, mediante a polícia alfandegária da visão.
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As categorias perceptivas ou fenomênicas das ocorrências diversas deste ser chamado design são a
luminosidade cromática, a figuração geométrica e a imaginação visiossinestésica.
a3.1

Linha de caracteres ou atributos:
a) matiz, b) brilho, c) saturação, d) tom, e) valor, f)croma.

a3.2

O matiz é um instante discreto de radiação eletromagnética entre o segmento de 400 a 780
nanômetros de comprimento de onda, um feixe de onda que nosso aparato visioperceptivo discerne
como luz: o matiz é portanto a cor pura (vermelho, amarelo, verde, azul, violeta etc), o matiz é o
embrião de todo fenômeno cromático. O brilho – ou tonalidade – refere-se ao gradiente que vai da
cor pura ao preto (luz ausente), e a saturação – ou nuança – o gradiente que vai da cor pura ao
branco (luz plena), já o tom – ou tensão – é o gradiente que compreende da cor pura ao cinza (luz
média); o brilho, a saturação e o tom são relações que o matiz estabelece com o gradiente de
intensidade luminosa. O valor é atinente à variação de cinzas, ou seja, o gradiente que vai do branco
ao preto, relativo então ao grau de claridade da cor. Por fim, o croma, que diz respeito aos
gradientes que partem de qualquer ponto de brilho ou saturação para o gradiente de valor (cinzas),
referente assim ao grau de força da cor; o valor e o croma são processos que o matiz percorre no
gradiente de intensidade luminosa. Na relação entre signo cromático e seu objeto dinâmico há um
predomínio do icônico. O diagrama abaixo esclarece tais gradientes:
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a3.3

Ao ferir nosso sentido visual, a luz convida nossa mente a interpretá-la perceptivamente como cor
em associação por similaridade a outros conceitos, coisas ou sensações fixados em nossa
memória: embora seja possível associar certas cores a alguns valores, por um hábito natural ou
cultural – azul para imensidão ou introspecção, vermelho para violência ou paixão, verde para
natureza ou tranqüilidade, amarelo para euforia ou dinheiro, preto para elegância ou luto etc –,
é a analogia ou semelhança que predomina como juízo perceptivo das interpretações cromáticas.
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No processo que se trava entre signo cromático e seu interpretante dinâmico, a percepção é muito
mais emocional que energética ou lógica, pois aqui temos o início de todas as possibilidades de
sentimento, ação e pensamento autocontroláveis por nossa inteligência visual.
a3.3

A antologia estrutural da categoria cromática abaixo visa demonstrar como sua lista de atributos se
articula no corpus analisado, e provavelmente em todo design:

a3.5

Em Cinex (a1.2/5,13/15 Y a2.5/6 ˆ a3.5), há um jogo de combinação de um matiz apenas entre o
vermelho Pantone 485 e o branco e preto puros, visando identificação de todo o sistema da marca.
Há o gradiente de valor, e o cinza é permitido apenas em alguns poucos momentos
visiocomunicativos. A única exceção a observar é a imagem do cartão de natal que simula uma
retícula do vermelho: gradiente de saturação, portanto. O vermelho fechado desta marca sugere
semelhança com conforto, segurança e resistência.

a3.6

Em Klabin, o jogo cromático se reduz ao verde e preto, elementos de identificação. O matiz
laranja é aplicado tão-só para destacar diferenças tipográficas do manual, haja vista que o manual
tem um caráter, além de legislativo, também didático. O verde foi selecionado certamente por sua
analogia à ecologia e ao desenvolvimento sustentável.

a3.7

Em Banco do Brasil (c1.15,17,19 Y c2.4 ˆ a3.7), a combinatória de contrastes de matizes e seus
respectivos gradientes de saturação balizam a identificação; embora pareça uma contradição que o
manual estabeleça preferência para a apresentação da marca em cores – azul sobre amarelo – sem
considerar o padrão cromático como elemento básico do sistema de identidade visual. O azul evoca
analogia com a seriedade e a segurança; já o amarelo se rende à associação por contigüidade com
dinheiro e riqueza.

a3.8

Em Irmã Dulce (d1.14/16 Y d2.5 ˆ a3.8), o que mais fortemente amarra a identificação são os
gradientes de brilho e saturação de um único matiz: o azul celeste. A diferenciação fica a cargo de
outros elementos. O azul celeste enseja sensações como devoção e pacificação.

a3.9

Em Fotoptica (e1.19/21/26 Y e2.4 e 7 ˆ a3.9), há tanto o privilégio de variações de matizes e suas
respectivas saturações (e1.19/21, e2.4), quanto se percebe o ensaio de prodigiosas combinações
semânticas (e1.19/26, e2.7), tudo compromissado com a garantia da identificação. O amarelo aí
está por analogia à luz; já o azul talvez apenas para aplacar a expansão luminosa do amarelo sem
roubar-lhe a cena.
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a3.10

Em UOL (f1.12/30; 16,19,21/28 Y f2.2/3 ˆ a3.10), matiz, brilho e saturação imbricam-se num
jogo semanticamente muito sugestivo, assegurando com bastante desenvoltura a identificação. A
combinação de vermelho, laranja e amarelo provocam um certo hipnotismo.

a3.11

Em Prismas (g1.1/10 Y g2.2 ˆ a3.11), os matizes eleitos para preencher as manchas-rasgos são
recursos cromáticos dirigidos à diferenciação. Exceção apenas para a cor bege do papel duplex e o
croma de cinza avermelhado para as caixas de título, que participam da identificação. O bege veicula
abrandamento, e convida ao bem-estar qualquer outra cor com que faça dueto.

a3.12

Em Pessoa (h1.1/4, 1/8 Y h2.3 ˆ a3.12), inaugura-se um contraste entre o primeiro plano e o
plano de fundo, cujas retículas monocromáticas – gradiente de croma de cada matiz – é pensado
como elemento de diferenciação de cada exemplar da obra. Gradientes entre preto e branco têm
sempre efeito eternizante.

a3.13

Em Língua & Literatura (i1.6/9 Y i2.2/3 ˆ a3.13), o cromatismo em todos os seus atributos é
aplicado sempre como recurso de diferenciação. As combinações cromáticas impedem qualquer
aproximação do tédio e da monotonia.

a3.14

Nos seis projetos de identidade corporativa, o cromatismo é geralmente utilizado como elemento
identificador, ao contrário dos três projetos de encapamento, em que se observa o cromatismo
como recurso diferenciador. É forçoso notar como a associação por similaridade fala mais alto
quando se trata de criar significados específicos para as cores dentro do contexto de cada projeto.

Geométrica

b3.1

Linha de caracteres ou atributos:
a)ponto, b)linha, c)plano, d)volume, e)configuração, f)esquema

b3.2

O ponto é a granularidade mínima a que se pode reduzir um fenômeno visual, e ipso facto diz
respeito à atração do olhar: Ou seja, o ponto é a abstração fito-atratora. A linha é um conjunto de
pontos com um único grau dimensional de liberdade. O plano é um conjunto de linhas com um
grau dimensional de liberdade (ou de pontos com dois graus dimensionais de liberdade). O volume
é um conjunto de planos com um grau dimensional de liberdade (ou de pontos com três graus
dimensionais de liberdade). O ponto, com suas liberdades dimensionais, é o embrião de todo
fenômeno geométrico. Em suas manifestações sígnicas originárias, o ponto geralmente aparece
como ícone puro/genuíno, e portanto como resultado dos juízos perceptivos arrebatantes ou
abdutivos.
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O diagrama abaixo esclarece tais liberdades dimensionais:

Y
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Y
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X
Z

b3.3

A configuração é a percepção do ponto, e suas liberdades dimensionais, em associação por
similaridade (fundição das qualidades por analogia; intensão, conotação visual) ou isomorfismo – a
configuração tende a espacializar o tempo, na medida em que é próprio do raciocínio por
semelhança comparar uma idéia a outra idéia mediante um conjunto de idéias designado por uma
qualidade que as une, uma comparação na qual o conceito do conjunto/classe é o único atributo em
comum, e aquelas duas idéias são ditas similares quando comparadas à classe por uma propriedade,
contraste ou modo de devir (todos em agrupamento numérico cardinal): um misterioso poder da
mente, de dentro para fora, compõe as idéias por força do acaso, segregando qualidades na
preservação de uma apenas, assim talhando-as por relações parentais possíveis; e portanto
submissas à leitura, e especialmente à interpretação, dos juízos analíticos ou dedutivos sobre os
quais a mente tem alto grau de controle, encontrando sempre uma saciedade ou satisfação. A “lógica
fluida” da Cultura, e a formação de novas referências culturais – e em nosso caso, da cultura visual
–, sugere tendência a obedecer mais à lei de associação por similaridade. Em suas manifestações
sígnicas, as configurações são predominantemente sugestões icônicas, ou hipo-icônicas (imagéticas
[propriedade], diagramáticas [contraste] e metafóricas [procedimento]).

b3.4

Já o esquema é a percepção do ponto, e suas liberdades dimensionais, em associação por
contigüidade (amarração das qualidades por vizinhança; extensão, denotação visual) ou sucessão –
o esquema tende a temporalizar o espaço, haja vista que é característico do raciocínio por
adjacência chamar uma idéia por outra idéia mediante um sistema de idéias com características
gerais que são atributos daquelas idéias particulares reunidos pela experiência, uma concatenação
da qual aquelas duas idéias fazem parte por aprendizado, e aquelas idéias são ditas contíguas
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quando remetidas ao sistema por contrato, convenção ou herança do curso da vida (todos em
cadeia numérica ordinal): um poder posto sobre a mente, de fora para dentro, dispõe as idéias por
força do hábito, somando qualidades insuspeitadas para manutenção do sistema, assim talhando-as
por processos legatários necessários; e portanto submissos à leitura, e principalmente à
interpretação, dos juízos sintéticos ou indutivos sobre os quais a mente tem baixo grau de controle,
encontrando sempre uma surpresa, estranhamento ou maravilhamento. A “lógica conservadora” da
Natureza, e a formação de novos paradigmas naturais, tende a obedecer mais à lei de associação por
contigüidade. Em suas manifestações sígnicas, os esquemas são geralmente representações
simbólicas (abstratas [contrato], singulares [convenção] ou genuínas [herança]).
b3.5

A percepção geométrica solicita um esforço ou atitude da mente para interpretá-la como tal, visto
que a mente é estimulada a tomar iniciativa de acompanhar as liberdades dimensionais do ponto até
fechar a figura. Neste sentido, as associações por similaridade e contigüidade se equilibram na
percepção geométrica, daí porque a distinção e a importância das configurações e dos esquemas
para o exercício do raciocínio visual. A percepção geométrica é muito mais energética que
emocional ou lógica, porquanto aqui começa todas as efetividades de sentimento, ação e
pensamento autocontrolados por nossa inteligência visual. Este quarto capítulo, por exemplo, é um
“esquema verbal” dos resultados desta pesquisa, enquanto os diagramas que traduzem alguns
conceitos das categorias perceptivas (a3.2, b3.2 e c3.2) são configurações. As configurações são
ícones e os esquemas são símbolos exclusiva ou predominantemente visuais, posto que ícones e
símbolos podem ter outras naturezas linguagéticas. É lícito, finalmente, pensar nas manifestações
sígnicas do tipo conexão indicial, ou simplesmente índices, já que a dimensão energética é
predominante na interpretação geométrica. Ao índice não cabe exclusivamente nenhuma associação
da mente, senão que ambas nele estão presentes, ou ainda, é tão-só mediante o índice que a
similaridade e a contigüidade se encontram: fracamente a similaridade influi no índice, apenas como
promessa do acaso que propicia uma força bruta cega e factual; fortemente a contigüidade intervém
no índice, visto que é relação diádica de causalidade e atenção, espacialmente definitiva,
temporalmente messiânica. Todo ícone (acaso, diferença, similaridade) aspira vir-a-ser símbolo
(lei, identidade, contigüidade), e o índice (existência, alteridade, discretibilidade) é o portal ou
ponte que une os dois universos paralelos.

b3.6

Por ser a configuração um hipo-ícone geométrico (sin-signo/legi-signo) com nascedouro na
abdução de um ícone puro geométrico (quali-signo), reclama para suas relações possíveis uma
subseqüente interpretação dedutiva, cujo resultado necessário procurará a existencialidade em
índice geométrico como ou ensejo (degenerado) ou identificação (genuíno) ou atualização
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(hipossemático) de processos necessários, estes por sua vez gerando esquemas. Por ser o esquema
um símbolo geométrico (abstrato, singular ou genuíno) – com origem naquela dedução para um
índice –, vindica para seus processos necessários uma sucessiva interpretação indutiva, cujo
resultado provável aliciará possíveis rupturas de experiência nos hábitos já firmados, revertendo a
espiral semiósica para a graça de ulteriores abduções em ícone puro: o maravilhamento ou
estranhamento. O aquecimento abdutivo demanda a elaboração de um chamamento feito com base
na experiência contígua, mas cuja solução depende do arrebatamento de uma semelhança casual: a
pergunta é sempre filha da tenacidade-contigüidade, mas só a resposta é descendente da sagacidadesimilaridade. A mente não tem nenhum grau de controle sobre o instante de arrebatamento abdutivo.
O chamamento indizível da abdução para um novo desconhecido é seu sentido indicial->simbólico;
o clarão formador da abdução para o novo arrebatador é seu sentido indicial->icônico. Resumo da
ópera: a relação entre signo geométrico e seu objeto é predomínio do indicial: uma gangorra ora
sob mais intervenção do icônico, ora sob maior interferência do simbólico; enquanto que no
processo entre signo geométrico e seu interpretante, trata-se da percepção de caráter mais
energético.
b3.7

Índices visuais são configurações-esquemas individuais, isto é, cada um dos nove signos
particulares (projetos gráficos) aqui estudados aponta ou chama atenção para seu um lado
configurativo e para seu outro lado esquemático, pois todo sistema de identidade visual é um
hipossema dicente. A atração do olhar se dá por meio de índices (proposições) que apontam para
possíveis ícones (termos) e símbolos (argumentos). Em suma, o ponto como abstração fito-atratora
é estalo abdutivo geométrico do olhar que se revela ora como uma configuração – o olhar de
ver/saber: gÉ*g4< /eídein/, visibilizar/compreender com a mente, figurar algo, uma redução
subjetiva; ora como um esquema – o olhar de observar/vigiar: F6`Bg4< /skópein/, visualizar/pôr
os olhos sobre, manter-se alerta, um exame objetivo. Percepção interna e externa simultânea,
1

portanto: do percepto para o percipuum, e sobre este o juízo perceptivo .
b3.8

A antologia estrutural da categoria geométrica abaixo visa demonstrar como sua lista de atributos se
articula no corpus analisado, e provavelmente em todo design:

1

A doutrina ontológica da percepção, de Peirce, é algo merecedor de amorosa atenção, dado que
Peirce parece conseguir conciliar todas as interpretações de cunho psicológico sobre o tema, com
aquelas interpretações do rigor lógico. Não obstante, é uma teoria muito densa e minuciosa cuja
explanação, imprescindivelmente detalhada, não caberia nos objetivos desta dissertação. Fica aqui a
sugestão de que o leitor se aprofunde acerca do assunto nos estudos autorizados (q.v. [Peirce, 1903c:
CP 7.597-688], [Ferrara, 1988:19-28], [Santaella, 1998:53-85], [Santaella, 1995:66-75]).
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b3.9

Em Cinex (a1.3/5,9,13,15 Y a2.6 ˆ b3.9) a combinação visa ortogonalidade bidimensional, em
que o plano ortogonal é recurso de identificação (a1.1); observe-se como a simetria geométrica é
ligada à relação custo-benefício (a1.1/2): a simetria do desenho da marca explicita uma
inquestionável simplicidade prática, moduladamente moderna. A atração que esta praticidade
provoca na visiência está na garantia da penetração do produto nos mais heterogêneos conceitos de
decoração de interiores; no alinhamento de chamadas e endereçamentos (a1.2), por exemplo,
inicia-se o movimento do jogo ortogonal, condizente com a proposta de móveis modulares e
facilmente combináveis em qualquer ambiente e orçamento: altos recursos e ou amplo espaço,
muitos módulos; baixos recursos e ou reduzido espaço, poucos módulos... e todos ficam satisfeitos.
A identidade Cinex aponta mais para seu lado configurativo (semelhança por contraste: cria
relações por combinação modular), que o esquemático (composição ortogonal), portanto um
índice com mais influência do icônico diagramático.

b3.10

Em Klabin (b1.6,11 Y b2.4 ˆ b3.10), há um reforço na discriminação das diagonais, recurso
geométrico bastante explorado no manual como variantes de identificação; recurso semelhante a
Cinex, contudo Klabin explora a diversidade de ângulos, ao passo que em Cinex não só é
desnecessário como seria indesejável por destruir a flexibilidade das modulações ortogonais. Em
Klabin, as diagonais favorecem um dinamismo visiossinestésico apropriado à marca (cf. c3.7). o
diagrama construtivo da marca, sugerindo uma bobina industrial de papel (b1.11/13 e b2.6) vindica
tal dinamismo. A identidade Klabin aponta mais para seu lado esquemático (adjacência por contrato:
desenvolve processos por replicação de qualidades ecológicas), que o configurativo (bobina de
papel), portanto um índice com mais influência do simbólico abstrato.

b3.11

Em Banco do Brasil (c1.12/14,18 Y c2.5 ˆ b3.11), a combinação dos elementos da marca
prefere a horizontalidade como recurso geométrico de identificação, reservando a verticalidade
para situações secundárias em que a horizontalidade apareceria como insatisfatória. O uso de traços
mais simples no logotipo parece reflexo do moderno (c1.5), e desenvolve na história da marca um
hábito que prefere o construtivo abstrato ao figurativo natural. Semelhante tendência está presente
em Fotoptica (cf. b3.9), que iniciou sua representação visual com um arco ogival gótico (c1.2 vs.
e1.1), para logo em seguida correr para a configuração moderna (e1.2/3); em BB, começou com o
traço rebuscado das capitulares (c1.1) e o monograma (c1.2) para desembocar nas formas
geométricas básicas, como aconteceu em Fotoptica. A identidade BB aponta mais para o
esquemático (adjacência por contrato: desenvolve processos por replicação de qualidades como
tradição e confiança), que o configurativo (cifrão financeiro), portanto um índice com mais
influência do simbólico abstrato.
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b3.12

Em Irmã Dulce (d1.11/13 Y d2.5 ˆ b3.12), figuras geométricas reforçam a hierarquia ortogonal
de combinação tipográfica, e também de combinação proporcional, cuja verticalidade resvala na
tensão de grandeza e gravidade visiossinestésicas (cf. c3.9). No aspecto icônico Irmã Dulce diverge
de Cinex: Cinex é uma abstração geométrica/tipográfica (a2.8), já Irmã Dulce é um figurativismo
sintético/orgânico(d2.7). No aspecto indicial, divergem também: Irmã Dulce faz remissão imediata à
instituição, enquanto Cinex intriga/convida pela distância de causalidade. No aspecto simbólico,
assemelham-se: o desenrolar do projeto é regido pela combinatória pré-estabelecida, a
flexibilidade ortogonal/proporcional(Cinex) e a flexibilidade ortogonal/tipográfica (Dulce), ambas
no controle da identificação. A identidade Irmã Dulce aponta mais para o configurativo
(semelhança por propriedade: cria relações de qualidades solidárias), que o esquemático
(hierarquia tipográfica), portanto um índice com mais influência do icônico imagético.

b3.13

Em Fotoptica (e1.14/20 Y e2.6 ˆ b3.13), abandona-se a configuração rebuscada de
representação para optar pelo esquema moderno, em que se observa a apreensão do tridimensional
no bidimensional: aspecto de comunicabilidade peculiar do moderno, que em geral recorre ao
construtivismo abstrato das formas geométricas básicas (cf. b3.7). A geometria construtiva reverbera
em todos os redesenhos, estabelecendo historicamente a assinatura da identificação. A identidade
Fotoptica aponta mais para o esquemático (adjacência por herança: desenvolve processos de
replicação de significados construídos como evolução e adaptação), que o configurativo (gravação
digital), portanto um índice com mais influência do simbólico genuíno.

b3.14

Em UOL , o uso de circunferências e arcos prevalece tanto dentro do pictográfico da marca e suas
variações quanto nos suportes midiáticos. O redesenho derradeiro deu um acabamento geométrico
quase puro, de modo a transparecer a aplicação de instrumentos técnicos precisos em sua feitura.
Como em BB e Fotoptica, a geometria construtiva é a tônica da identificação. A identidade UOL
aponta mais para o esquemático (adjacência por convenção: desenvolve processos de replicação de
um individual, o planeta globalizado), que o configurativo (interseção de conjuntos), portanto um
índice com mais influência do simbólico singular.

b3.15

Em Prismas, deve-se atentar para como as combinações paralelogrâmicas se destacam na
paginação do espaço, principalmente entre os retângulos-moldura e a mancha-rasgo. Na mancharasgo explora-se com vivacidade o efeito manufaturado, diferentemente de UOL que decidiu rejeitar
esse efeito com fins à adequação de seu novo briefing (f2.3 e b3.10). O efeito manufaturado do
rasgo em Prismas tanto está em função dos custos reduzidos de produção (g2.2) quanto reflete a
característica de colagem, ou seja, a composição de elementos distintos que tornam explícitos sua
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amputação do contexto original e posterior enxerto seu em contexto alienígena: o efeito
manufaturado é o único elemento que garante o predomínio do configuração em Prismas, pois que
todos os outros elementos temporalmente desumbilicados são aqui e agora espacializados pela
mancha-rasgo; a presentidade perene oferecida pelo isomorfismo da mancha-rasgo promove a
identificação. A identidade Prismas aponta mais para o configurativo (semelhança por contraste:
cria relações por colagem), que o esquemático (acordo de opiniões), portanto um índice com mais
influência do icônico diagramático.
b3.16

Em Pessoa, é marcante o cruzamento horizontal-vertical entre os elementos pictográficos e
tipográficos: a posição sempre vertical de Fernando Pessoa versus a posição sempre horizontal dos
textos. Os elementos dispostos sempre em cruz promovem o equilíbrio visiossinestésico quase
centrípeto (cf. c3.13), garantindo identificação. A identidade Pessoa aponta mais para o
configurativo (semelhança por propriedade: cria relações de qualidades eternizantes), que o
esquemático (erudição artística), portanto um índice com mais influência do icônico imagético .

b3.17

Em Língua & Literatura, encontra-se uma tensão entre a flexibilidade pictográfica, promovendo a
diferenciação, e a rigidez tipográfica, ensejando a identificação: ao contrário dos encapamentos de
Pessoa, aqui o equilíbrio visiossinestésico alcançado tem forte inclinação centrífuga (cf. c3.14),
tanto que os elementos pictográficos sangram o espaço projetável. A identidade LL aponta mais para
configurativo (semelhança por procedimento: cria relações de destaque que evidenciam épocas
específicas), que o esquemático (difusão educacional), portanto um índice com mais influência do
icônico metafórico.

b3.18

Assim temos, quando a identidade é promovida em Configuração pelo icônico imagético (Irmã
Dulce e Fernando Pessoa), pelo icônico diagramático (Cinex e Prismas), pelo icônico metafórico
(Língua & Literatura); ou em Esquema pelo simbólico abstrato (Klabin e Banco do Brasil), pelo
simbólico singular (Uol), pelo simbólico genuíno (Fotoptica). Os três projetos de encapamentos
tenderam para o configurativo (icônico). Todas as manifestações esquemáticas (simbólicas) se
restringiram a projetos de identidade corporativa. Curioso notar que os dois projetos referentes a
seres humanos históricos penderam fortemente para o icônico imagético. Fica claro aqui como
todos esses nove sistemas de identidade visual, que são índices (hipossemas dicentes) visuais,
conduzem nossa mente a interpretá-los ora em associação por similaridade, ora por contigüidade; e
a prevalência de uma sobre a outra é dependente tão-só do modo como os designers descobrem,
selecionam e destacam os signos visuais corporificados nas representações de cada um dos projetos,
servindo estes como palco persuasivo para a realização teatral de nossas interpretações visuais.
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Visiossinestésica

c3.1

Linha de caracteres ou atributos:
a) gravidade, b)equilíbrio, c)calidez, d)posição, e)grandeza, f)direção, g)textura

c3.2

2

São dez os sentidos do corpo humano , cinco endógenos (sentidos subjetivos) e cinco exógenos
(sentidos objetivos), conforme esclarece o diagrama abaixo:
Propriocepção canaliza o estado geral do organismo e suas
propriedades (sede, libido, dor, sono etc)
Controle interno
(subjetivo)
oriundo dos estímulos
endógenos do sistema
Sentidos
humanos

Controle externo
(objetivo)
oriundo dos estímulos
exógenos do sistema

c3.3

Termestesia

canaliza a temperatura e suas propriedades

Cenestesia

canaliza a autoconsciência egóica e suas
propriedades

Vestibular

canaliza a postura e suas propriedades

Cinestesia

canaliza a oscilação e suas propriedades

Visão (40%)

canaliza a luz e suas propriedades

Audição (30%) canaliza o som e suas propriedades
Tato (15%)

canaliza a pressão e suas propriedades

Olfato (10%)

canaliza o odor e suas propriedades

Paladar (5%)

canaliza o sabor e suas propriedades

Os sentidos são a captação da energia física do mundo; as percepções são interpretações seletivas
dos impulsos canalizados pelos sentidos (ex.: o sentido é a visão, a percepção é a cor ou figuração;
o sentido é o paladar, a percepção é o doce, amargo, salgado, azedo, picante ou glutâmico). Todas
as percepções mnemonicamente aprendidas pelos outros sentidos são freqüentemente mediadas
pelo sentido dominante da visão – conforme o que nos foi legado pela evolução da espécie –, daí
porque a categoria visiossinestésica. Todas as percepções sinestésicas são sempre híbridas, pois é
exatamente o hibridismo sensório-mnemônico que legitima a imaginação sinestésica. Os sentidos
proprioceptivo, termestésico, cenestésico, vestibular e cinestésico são a pedra fundamental daquela
vivência originária de nosso aparato corpóreo (perceptivo/operacional) com o ambiente: garantia da

2

Ainda não há acordo de opiniões na comunidade científica acerca da taxonomia mais adequada dos
sentidos do corpo humano, muito menos sobre as propriedades concernentes a cada um. O leitor
poderá acompanhar a balbúrdia ao percorrer os vários livros sobre neurociência [Bizzi/Gazzaniga,
1994:234-486], [Pinker, 2001:17-59], psicologia cognitiva [Forgus, 1971:9-10,241-293], [Day, 1979:
16-28,39-49], [Penna, 1984: 59-68], [Simões/Tiedemann, 1985:1-34], [Myers, 1999:104-145], gestalt
[Guillaume, 1966], [Koffman, 1975:132-211], [Köhler, 1978:188-207], [Palmer/Rock, 1996],
biossemiótica [Csányi, 1992:27-43], [Hoffmeyer, 1992:101-123], [Stjiernfeld, 1992:427-454],
[Queiroz, 2004:145-177], biofilosofia [Meyer, 2002], [Maturana/Varela, 2004], morfogênese
[Doumenc, 1995], [Noël, 1996] etc. A taxonomia aqui apresentada é a síntese mais detalhada que foi
possível depurar a partir de algumas propostas disponíveis [Marino, 1987], [Ramachandran, 2002],
bem como de todas as propostas supracitadas.
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homeostase corporal. A gravidade é a percepção visual de peso e circunstância corporal dados
antes pelos sentidos proprioceptivo e cenestésico . O equilíbrio é a percepção visual de eixo
harmônico/simétrico dos corpos antes pelos sentidos vestibular e cenestésico. A calidez é percepção
visual de temperatura dos corpos antes pelos sentidos termestésico e cenestésico (de onde
provavelmente nasce a atribuição de quente ou frio às cores); A homeostase sistêmica/corporal –
patrocinada pela gravidade, o equilíbrio e a calidez dos corpos – é o embrião de todo fenômeno
visiossinestésico. A posição é a percepção visual de localização ou repouso dos corpos antes pelos
sentidos proprioceptivo e vestibular. A grandeza é a percepção visual de mensuração ou proporção
dos corpos antes pelos sentidos tátil e vestibular. A posição e a grandeza são relações estabelecidas
pela vivência de corpo inteiro com outras coisas ou corpos, sob predomínio do espaço. A direção é
a percepção visual de deslocamento ou movimento dos corpos inicialmente construída pelos
sentidos proprioceptivo e cinestésico. E a textura é a percepção visual de variações de superfícies
dos corpos antes pelos sentidos tátil e cinestésico. A direção e a textura são processos percorridos
pelo corpo sobre as outras coisas ou corpos, sob predomínio do tempo.
c3.4

Poderíamos, ainda, falar intuitivamente de outros três atributos visiossinestésicos: a humoricidade,
percepção visual das disposições reativas do espírito antes pelos sentidos auditivo e vestibular; a
aromaticidade, percepção visual do odor antes pelos sentidos olfativo e termestésico; e a gostosura,
percepção visual do sabor antes pelos sentidos gustativo e cinestésico. A humoricidade participa dos
atributos que patrocinam a homeostase sistêmica; a aromaticidade participa das relações
estabelecidas do corpo com outras coisas; já a gostosura participa dos processos percorridos pelo
corpo sobre outras coisas. Contudo, o empreendimento indutivo desta pesquisa não nos autoriza
considerá-los com base em nosso corpus de análise; apenas sob o endosso de outras pesquisas fará
sentido levá-los em conta.

c3.5

Em seu acontecimento, a percepção visiossinestésica resgata um formato já programado na mente
pelo hábito, natural ou culturalmente, para continuar a interpretação. Não obstante considerar que
associações casuais possam ocorrer na mente num momento de imaginação sinestésica – algumas
combinações cromáticas que evocam músicas, fotografias que estalam sabores ou cheiros etc –, é
muito mais em associação por contigüidade que a visiossinestesia opera, recuperando experiências
cravadas no corpo pelo curso da vida. Por estranho que pareça, a percepção visiossinestésica é
muito mais lógica que emocional ou energética, dado que finalmente chegamos a todos os hábitos
de sentimento, ação e pensamento autocontroladores de nossa inteligência visual. Concluindo, na
relação entre signo visiossinestésico e seu objeto, há sempre um predomínio do simbólico; já no
processo que se dá entre signo visiossinestésico e seu interpretante, a percepção é mais lógica.
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c3.6

A antologia estrutural da categoria visiossinestésica abaixo visa demonstrar como sua lista de
atributos se articula no corpus analisado, e provavelmente em todo design:

c3.7

Em Cinex (a1.3/5,7/8 Y a2.6 ˆ c3.7), a composição visual de posição, gravidade e calidez dá a
tônica do projeto, não apenas da marca como também de todo desenvolvimento de seu sistema de
aplicação: desde a colocação do logotipo dentro do quadrado vermelho até a disposição dos demais
elementos visuais em obediência à ortogonalidade bidimensional (cf b3.9). O vermelho da marca
aventa um toque de ambiente tépido e confortável.

c3.8

Em Klabin (b1.8/9 Y b2.2 ˆ c3.8), direção, posição e equilíbrio são os atributos visiossinestésicos
presentes: o dinamismo das diagonais geométricas favorece o equilíbrio e a direção dos elementos
compositivos da marca (cf b3.10).

c3.9

Em Banco do Brasil, tem-se grandeza, posição e textura como atributos que comandam a
aparência da marca e seu sistema de aplicação: o jogo de proporções entre o cifrão financeiro e o
logotipo em variadas possibilidades verticais e horizontais; bem como o uso de texturas para
comunicar desde sugestão de tridimensionalidade até a adaptações aos mais variados contextos de
apresentação da marca.

c3.10

Em Irmã Dulce (d1.6/7 Y d2.5 ˆ c3.10), a composição cria tensão de grandeza e gravidade pela
verticalidade (cf b3.12): a grandeza e a gravidade são reforçadas pela combinação proporcional
ortogonal. O manual prevê a máxima flexibilidade possível para as proporções retangulares da
marca, o que a torna extensamente adaptável aos mais distintos suportes midiáticos.

c3.11

Em Fotoptica, observa-se a presença de grandeza, equilíbrio e calidez no planejamento do que viria
a ser o manual de identidade: a proporção entre a representação da gravação digital e o logotipo
histórico procura harmonizar a tensão entre eles. Note-se também o efeito psicodélico provocado
pelas linhas paralelas e equilibradas pela compensação cromática (cf e1.12), quente no amarelo e
fria no azul.

c3.12

Em UOL (f1.15/17 Y f2.3 ˆ c3.12), as provocações visiossinestésicas são formadas pela grandeza,
gravidade, calidez e equilíbrio: conjunção observável desde o equilíbrio entre o globo terrestre
(leve) e logotipo (pesado), até a sugestão de movimento e leveza na aplicação da marca em suportes
midiáticos pertinentes. Os tons avermelhados dos círculos aquecem ainda mais o dinamismo próprio
da marca: globalização em altas temperaturas.
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c3.13

Em Prismas (g1.6/10 Y g2.3 ˆ c3.13), é marcante a exploração de direção, posição, equilíbrio e
textura entre todos os elementos visuais mediante a composição por colagem (cf b3.15): veja-se a
variação coordenada dos elementos tipográficos e pictográficos pairando sobre a mancha-rasgo.
Além disso, as 10 amostras eleitas para análise permitem-nos detectar o uso de papel cartão duplex
como suporte material. O lado branco cuchê foi usado como avesso, e o lado bege fosco aplicado
como face de impressão, cuja textura natural em si é um grande diferencial deste projeto.

c3.14

Em Pessoa, direção, equilíbrio, calidez e textura comandam as aparências visiossinestésicas do
projeto: as direções ortogonais em cruzamento central fincam o equilíbrio da imagem, equilíbrio
centrípeto pelo cruzamento vertical-horizontal (cf. b3.12). O jogo cromático (cf a3.12) já anuncia a
existência de uma textura finalmente assegurada pela impressão fosca da parte monocromática, e da
impressão envernizada do personagem lisboeta: além do eternizante preto&branco, Pessoa brilha em
suave textura sobre a calidez monocromática do entorno fotográfico.

c3.15

Em Língua & Literatura, grandeza, posição, calidez, equilíbrio e textura são os atributos habitantes
da mensagem visual deste projeto: a grandeza dos elementos pictóricos em proporção angular
obtusa em relação aos elementos tipográficos cria uma forte hierarquia de leitura reforçada pela
posição concedida a cada desses elementos no espaço projetável; observe-se ainda que as imagens
sangram os limites físicos do suporte midiático, provocando um equilíbrio centrífugo (cf. b3.13). O
contraste luminoso ressalta a textura e a calidez das fotografias.

c3.16

Chama-se atenção para o fato de que em todos os nove projetos, os atributos visiossinestésicos foram
conformados como recurso de identificação: todos os atributos regem acontecências constantes de
réplicas da identidade visual, haja vista que seria possível pensá-las ainda como recurso de
diferenciação de cada réplica dentro do sistema de identidade. Distintamente da categoria
geométrica, quando se viu que em havendo identificação pela configuração, ao esquema compete a
diferenciação, ou vice-versa. Uma pergunta parece inevitável: em todos os projetos de design, a
visiossinestesia é sempre recurso de identificação, ou alguns a usam como diferenciação?
Ou ainda: a amostragem presente em nosso corpus de análise é suficiente para revelar o fator
persuasivo enquanto manifesto pela categoria visiossinestésica, ou incorreu-se aqui em erro natural
de amostragem concernente a este quesito da pesquisa (afinal é impossível prever tais coisas, do
contrário a pesquisa seria, com justiça, acusada de tendenciosidade)? Certo apenas é o fato de que
nenhuma dessas interpretações promovidas quanto à visiossinestesia seria possível sem um prévio
aprendizado empírico mediante os outros sentidos do corpo, o que prova que associações por
contigüidade são indispensáveis para uma rigorosa interpretação visiossinestésica.
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Categorias
Cognitivas

As categorias cognitivas nunca são apreendidas imediatamente, senão pela exclusiva mediação dos
signos, a cadeia de fenômenos representantes. Tais categorias correspondem à natureza dos
conhecimentos – sobre o lado interno ou metafísico do objeto, seu ser – que nos são possíveis
construir mediante tão-somente a observação acurada dos fenômenos visuais, para enfim decantar
aquelas comunalidades que regem suas acontecências; essas comunalidades pertencentes a um
desfile de fenômenos ou signos visuais são exatamente a continuidade habitual de nosso objeto de
estudo e pesquisa: é hábito porque é uma lei (identidade) que controla a natureza da conduta do
ser quando estréia em mais uma instância sua (alteridade) – existente este que dá corpo às
qualidades ou matérias amorfas do acaso (diferença); e é contínuo porque aquela lei evolui,
adapta-se e aprimora-se, engendrando sua autocorreção como mudança de conduta ou
comportamento. Cada existente (instância singular e irrepetível) é o corpo de uma lei que decidiu se
vestir de qualidades amorfas a ela oferecidas como uma dádiva do acaso; e por estar essa lei flexível
a aceitar e absorver os presentes intervenientes do acaso, ela se transforma, evolui. As categorias
cognitivas ou metafísicas da continuidade habitual deste ser chamado design são a constituição
eidética, o estabelecimento relacional e o percurso processual.

Eidética

d3.1

Linha de caracteres ou atributos:
a)condição-gatilho, b)reiteração expressiva, c)alvo-atrator

d3.2

A condição-gatilho é o ponto de partida ("DPZ), o embrião visual em si: é ela aquela uma
3

propriedade que guarnece um uno, comum ubíquo, tenra forma que insiste e esperneia em sua
perseveração, quase-lei recente e frágil que quer vingar no mundo, um iniciático arrebatamento
abdutivo de similaridade que vem resolver o chamado tedioso de uma contigüidade. A condiçãogatilho é o frescor que sopra uma forma original que, possivelmente, em breve, assumirá o cargo de
uma lei a executar o desenvolvimento de um design.
d3.3

A reiteração expressiva é a efetivação da condição-gatilho, o uno daquele embrião que se parte
(multiplica/divide) em réplicas daquela matriz (6"BV(:"): é um fractal que se reverbera, e se
espalha factualmente, calidoscopicamente desenvolvido, rastro de estilo autoral da condição-gatilho
concebida que contamina e instaura o berço de um espaço.
3

O conceito de sistema é a menina-dos-olhos da filosofia contemporânea [Uyemov, 1975:93-115],
[Bunge, 1979], [Prigogine/Stengers, 1993], [Vieira, 2000], e a biologia é a ciência que atualmente
mais tem contribuído na formação dos conceitos da metafísica ontológica [Ortega y Gasset, 1923],
[Uexküll, 1982], [Mora, 1998:41-46], bem como outrora já foram a matemática e a física. De modo
que, ao bem da didática, é quase impossível hoje não emprestar termos da biologia como metáfora
para formular certos conceitos mais abstratos. Queira o leitor receber aqui tais apologias por tamanha
“licença poética biológica”.
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d3.4

O alvo-atrator é a consolidação da condição-gatilho: é aquela quase-lei agora diplomada em lei –
por provar pela reiteração expressiva ser digna de estar-no-mundo – que governa magneticamente
(§8>0), prenunciando o devir de um tempo, todo o desenvolvimento de um design até sua exaustão
ou desgaste. O cerne do alvo-atrator é uma mente exaurida, cristalizada, que impossibilitaria
qualquer sensibilidade à mudança, extinção absoluta de uma espécie de sistema: ao se aproximar do
núcleo do alvo-atrator, a contigüidade dispara seu chamado tedioso por salvação, um grito de
socorro pelo reavivamento da similaridade. Quando um design dá sinais de exaustão, eis o ponto
crítico para o salto de um cenodesign, evolução da forma.

d3.5

Enfim, a condição-gatilho é a lei visual possível; a reiteração expressiva é a lei visual eficiente; o alvoatrator é a lei visual perene, entretanto sensível à transformação evolutiva. A categoria eidética é a lei
da constituição visual; é ela que declara o ‘o quê’ e o ‘de quê’ a forma visual deve ou deveria ser,
signatura rerum do eidos.

d3.6

A categoria da constituição eidética manifesta sua continuidade habitual a nós mediante
específicos atributos das categorias perceptivas: ou seja, aparece mediante fenômeno cromático
como matiz; mediante fenômeno geométrico como ponto (suas liberdades dimensionais); e
mediante fenômeno visiossinestésico como gravidade, equilíbrio e calidez – e humoricidade,
provavelmente. Assim temos:

d3.7

Condiçãogatilho

Reiteração
expressiva

Alvo-atrator

d3.8

matiz

A possibilidade de uma cor pura como embrião cromático

ponto

A possibilidade de uma figura como embrião geométrico

homeostase

A possibilidade de uma imaginação como embrião sinestésico

matiz

A efetividade de reprodução concreta de uma cor

ponto

A efetividade de reprodução concreta de uma figura

homeostase

A efetividade de reprodução concreta de uma imaginação

matiz

A garantia de replicação exaustiva de uma cor

ponto

A garantia de replicação exaustiva de uma figura

homeostase

A garantia de replicação exaustiva de uma imaginação

A antologia estrutural da categoria eidética abaixo visa demonstrar como sua lista de atributos se
articula no corpus analisado, e provavelmente em todo design:
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d3.9

Em Cinex (a1.3/13 Y a2.6 ˆ d3.9), o módulo retangular é a condição-gatilho, a ortogonalidade
bidimensional é a reiteração expressiva, e o jogo proporcional dos módulos denuncia a gravitação
do alvo-atrator. O conjunto de aplicações da marca Cinex responde ao imperativo do rigor técnico,
bom acabamento e durabilidade dos produtos em alumínio; tais termos são, de partida, definidos
pela condição-gatilho e seus reiteração expressiva e alvo-atrator.

d3.10

Em Klabin (b1.8,10 Y b2.4 ˆ d3.10), o pictográfico da marca é a condição-gatilho, a hierarquia
tipográfica é a reiteração expressiva, e a crescente tendência ao esquematismo geométrico é o
alvo-atrator. A hierarquia tipográfica nasce claramente da matriz implantada no pictográfico da
marca, e a tendência ao esquemático vem como conseqüência natural também desta hierarquia
tipográfica.

d3.11

Em Banco do Brasil (c1.10/15 Y c2.4 ˆ d3.11), o pictográfico da marca é a condição-gatilho, a
altercação bi-tridimensional faz a reiteração expressiva, e o esquematismo geométrico atua como
alvo-atrator. O pictográfico da marca propicia facilmente a polissêmica leitura bi-tridimensional,
redução geométrica que leva ao recurso inevitável do esquema.

d3.12

Em Irmã Dulce (d1.13,17/21 Y d2.5 ˆ d3.12), a hierarquia tipográfica modular é a condiçãogatilho, a configuração representativa de solidariedade garante a reiteração expressiva, o jogo
vertical-horizontal denuncia uma evolução representativa de empatia e acolhimento que dá o tom
do alvo-atrator. Ao contrário de Klabin, aqui é a hierarquia tipográfica que determina e se realiza na
configuração imagética da marca.

d3.13

Em Fotoptica (e1.15/17 Y e2.3 ˆ d3.13), o logotipo da marca é a condição-gatilho, o
congelamento histórico (tanto logotipo quanto a gravação digital) é a reiteração expressiva,
entreletramento do logotipo contamina todo projeto como alvo-atrator. Marcante presença do
logotipo da Fotoptica como dominante de todo o desenvolvimento do sistema de identidade:
determinante do caráter de símbolo semiótico genuíno desta marca.

d3.14

Em UOL (f1.12/17,25/28 Y f2.2/3 ˆ d3.14), o pictográfico da marca é a condição-gatilho, a
complexidade pictográfica/simplicidade tipográfica finca a reiteração expressiva, e a leveza ou
flutuação dos elementos visuais é o alvo-atrator que impera no projeto. A simplicidade tipográfica é
uma resposta direta à limpeza geométrica do pictográfico da marca, e o casamento entre
pictográfico e logotipo na marca desencadeia imediato efeito sobrenadante.
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d3.15

Em Prismas (g1.1/10,11 Y g2.3 ˆ d3.15), a mancha-rasgo é a condição-gatilho, a configuração
geométrica é a reiteração expressiva, a espontaneidade manual por colagem é o alvo-atrator.
A mancha-rasgo implanta a idéia de um design espontâneo em que a característica icônica agrega
valor de destaque; a constância deste recurso evolui do tratamento da figuras recortadas até o uso de
clichês ou fotografias por meio de colagem: o projeto balizado por sua mancha-rasgo alcança uma
rara isonomia entre identidade e diferença.

d3.16

Em Pessoa (h1.1/10 Y h2.2 ˆ d3.16), a compleição corporal de Pessoa é a condição-gatilho, o
jogo vertical-horizonal centrípeto entre imagem e texto é a reiteração expressiva, a autonomia
corporal é o alvo-atrator. A presença corpórea do poeta enseja um ímã que habita no centro do
espaço projetável da página, e que começa a existir a partir do jogo vertical-horizontal entre texto e
imagem; tal atração finalmente se realiza à medida que a figura do poeta galga mais e mais
autonomia.

d3.17

Em Língua & Literatura (i1.1/12 Y 12.2 ˆ d3.17), a compleição facial é a condição-gatilho, o
fito centrífugo das fotografias é a reiteração expressiva, a correspondência histórica (de épocas ou
idades) é o alvo-atrator. O rosto humano aquece e enriquece esse projeto gráfico, e seu modo de
apresentação dirige nosso olhar para além das fronteiras da capa do livro, convidando-nos a
acompanhar o crescimento e o desenvolvimento da língua em nossas vidas. A metáfora conceitual
(icônico metafórico) torna transparente o modo como a língua em nós se torna amadurecida.

d3.18

Observe-se como às vezes a condição-gatilho é uma figura algo paupável e concreta (Klabin, BB,
Fotoptica, Uol, Pessoa e LL), e em outras situações é uma idéia ou embrião avulso e vago (Cinex,
Dulce e Prismas) – se é que tais palavras têm competência para explicar precisamente o fato sobre o
qual se tenta chamar atenção aqui. Há de se pensar, em futuras pesquisas, que fenômeno é esse!
Estaria ele de algum modo vinculado às disposições psíquicas e idiossincráticas dos designers,
intervindo no modo como cada qual seleciona e reconforma os signos dentro de seus respectivos
projetos gráficos? Certamente a eleição da condição-gatilho, e seus reiteração expressiva e alvoatrator, dependem da natureza dos requisitos e do contexto metodológico-tecnológico de cada
projeto... mas algo de estranhamento paira nas entrelinhas desta ilação a que se chegou aqui,
porquanto já é sabido que, em se divulgando o mesmo briefing a vários designers, soluções
visiocomunicativas distintas ocorrerão, e mesmo quando a história de uma marca se oferece ao
redesenho por diferentes designers ao longo de sua evolução, cada um deles agrega ao redesenho
um rastro cosmovisivo muito pessoal: qual a natureza axiológica com base na qual os designers, de
partida, assumem contigüamente para dar parto similarmente à condição-gatilho de um design?
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Relacional

e3.1

Linha de caracteres ou atributos:
a)cronoespacialização, b)padrão, c)circularidade

e3.2

A categoria do estabelecimento relacional é a efetivação do espaço pela constituição eidética,
geografia da reiteração expressiva. A cronoespacialização, ou espacialização do tempo, é o arranjo
determinante de conexões dinâmicas, vínculos existenciais esclerônomos ou não-holônomos, aqui
e agora, freando todo tempo passado em planos de imanência simultâneos, e predizendo ou
oportunizando um tempo futuro sem explicitar seu sentido: na composição rija da
cronoespacialização, a variável do tempo reside oculta, e às vezes silenciosa sob o congelamento do
presente; ou seja, é quando o espaço põe o tempo passado em aoristo enquadrado e o tempo futuro
4

em aoristo gnômico . A cronoespacialização é a reiteração expressiva partindo para conquista de seu
espaço físico (J`B@H) “sob o sol”. A cronoespacialização é o aspecto ubíquo do espaço.
e3.3

O padrão é o desdobramento repetido de um fractal eidético dentro dos limites do espaço
determinado (PfD@l), é a cronoespacialização garantindo sua incrustação no espaço disponível
já conquistado: o fractal finca sua bandeira e constrói ali sua lugarização, demarcando seu território
5

e prometendo uma sua época . Esse modo visual de estar-aí daquele fractal intromete-se no “ciclo
respiratório” do espaço como uma técnica, uma habilidade recursiva de atuação que contagiará
todo um design, em camadas cumulativas de valores por ele formatado. O padrão é o aspecto
discreto do espaço.
e3.4

A circularidade é a leitura-interpretação do padrão, em que cada uma das partes fractais é visitada
pelo olhar mental que as enteia numa só figura, e sem desejar sair das fronteiras do espaço

*4VFJ0:"
4

O aoristo é uma conjugação verbal, em grego como em sânscrito, que expressa o tempo avulso,
indefinido, um tempo “intemporal” (gnômico) ou “atemporal” (enquadrado): a presentidade mais real
e absoluta, escaninho da vagueza e seus “mistérios oraculares”. Quando o templo de Delfos aconselha
“(<j24 Fg"LJ`<” (Conhece-te a ti mesmo), conhecer é conjugado aí em aoristo gnômico: não
importa o ontem, hoje ou amanhã, é mister ter em mente a eternidade plena de procurar saber-se
quem se é. Já o aoristo enquadrado se refere a um tempo passado imemorial, cujo único indício do
presente é saber-se que já aconteceu e se esgotou, ignorando-se seu exato quando [Murachco,
2003:234-238]. Por esquisito que seja, é possível dizer que o aoristo é a “conjugação espacial” do ato
verbal, mas nunca no tempo: um modo de signo-pensamento estranhamente derrelito pelas línguas
modernas. Contudo, visualmente, é bastante real, pujante e vigente; e com base nessa realidade,
muito provavelmente, nasceu os conceitos de Pós-história – aoristo enquadrado – e de Não-história –
aoristo gnômico (q.v. [Flusser, 1983], [Flusser, 1998]).
5

A idade de um lugar pode ser observada e interpretada como camadas de depósito ou vestígios das
técnicas efetivamente absorvidas por um ecúmeno [Santos, 2004:56-59]. A lugarização, neste sentido,
é entendida como a apropriação espacial de um tempo, e as técnicas são seus índices de apropriação:
mas não a data em que a técnica nasceu em laboratório, e sim o momento em que foi espacialmente
acomodada como valor no fazer da vida.
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vivenciado (*4VFJ0:") deste falanstério fractal – ou mesmo nem suspeitar que possa atravessála –, retorna magicamente a todos os elementos fractais cuja frequentação de significado é cosida
6

pela associação por similaridade, no rastro do que eles têm a ver uns com os outros nas cercanias
daquela realidade espacialmente factual; e cuja interpretação enfim é tributária da primazia dedutiva
contextual-especificante, que vincula um ícone a um índice: abrindo ventura para a contigüidade que
tão logo concatenará o índice em símbolo. No carrossel mágico em que o olhar mergulhou, de lá
não aspira partir; mas ali se regozija e repousa em saciedade serena, namorando a dança dos
fractais, que giram sorridentes em concêntrica ciranda de mãos dadas. Quem já foi hipnotizado pela
beleza violenta de uma pintura e pela maviosidade sirênica de uma fotografia gastronômica ou de
uma gravura erótica, sabe exatamente (gÇ*T!) do que se está falando aqui: a circularidade é a
tradução intrassemiótica do tempo nos termos do espaço. A circularidade é o aspecto contínuo do
espaço.
e3.5

Enfim, a cronoespacialização é a lei visual de arranjo espacial para a reiteração expressiva; o padrão
é a lei visual de construção espacial da reiteração expressiva; a circularidade é a lei visual de
apercebimento espacial e ulterior agenciamento temporal da reiteração expressiva. A categoria
relacional é a lei do estabelecimento visual; é ela que declara o ‘como’ e o ‘onde’ a forma visual
deve ou deveria ser, signatura rerum do espaço.

e3.6

A categoria do estabelecimento relacional manifesta sua continuidade habitual a nós mediante
específicos atributos das categorias perceptivas: ou seja, aparece mediante fenômeno cromático
como brilho, saturação e tom (manifestação sincrônica do matiz); mediante fenômeno geométrico
como configuração (manifestação sincrônica do ponto); e mediante fenômeno visiossinestésico
como posição e grandeza – e aromaticidade, provavelmente – (manifestação sincrônica da
homeostase sistêmica). Assim temos:

e3.7

Cronoespacialização

Padrão

6

matiz

A possibilidade de variação sincrônica da cor encontrada

ponto

A possibilidade de variação sincrônica da figura encontrada

homeostase

A possibilidade de variação sincrônica da imaginação encontrada

matiz

A efetivação de contágio sincrônico da cor determinada

ponto

A efetivação de contágio sincrônico da figura determinada

homeostase

A efetivação de contágio sincrônico da imaginação determinada

Curiosa expressão do português brasileiro, ter a ver (segurar algo com visão, para analisar) que
significa exatamente corresponder à realidade, vincular uma idéia à existência concreta.
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Circularidade

e3.8

matiz

A garantia de repetição sincrônica da cor experimentada

ponto

A garantia de repetição sincrônica da figura experimentada

homeostase

A garantia de repetição sincrônica da imaginação experimentada

A antologia estrutural da categoria relacional abaixo visa demonstrar como sua lista de atributos se
articula no corpus analisado, e provavelmente em todo design:

e3.9

Em Cinex, os elementos visuais se distribuem em desdobramento fractal pela ortogonalidade
bidimensional. A cronoespacialização se dá na presença invisível de uma malha gráfica
retangular. O padrão é o retângulo, existente em várias proporções espalhadas dentro da malha
gráfica ou grelha reticular invisível. A circularidade é o reconhecimento de significado que cada
retângulo ganha sob a blitz do olhar mental, ocupando um papel teatral segundo o desempenho dos
demais retângulos em volta: o retângulo da marca, o retângulo do endereçamento, o retângulo da
razão social, o retângulo dos limites do suporte midiático etc.

e3.10

Em Klabin (b1.10 Y b2.3/4 ˆ e3.10), tem-se a hierarquia tipográfica como recurso de
relacionamento espacial. A cronoespacialização acontece por meio das proporções tipográficas já
definidas no pictográfico da marca. O padrão é o módulo A – tal como o batizou o designer – com
base na família tipográfica utilizada. A circularidade reside na identificação da hierarquia
empresarial (negrito, normal, fino) na apresentação dos vários logotipos da empresa por meio do
padrão fractal da tipografia institucional: [Empresa]+[Tipo de Produto]+[Cidade ou Local].

e3.11

Em Banco do Brasil (c1.12/13,20/21 Y c2.5 ˆ e3.11), é constante o visiálogo entre as versões bi
e tridimensional da marca. A cronoespacialização é o eixo cartesiano, considerado aqui em seu
modo matematicamente mais abstrato possível, havendo certamente uma prevalência do
bidimensional sobre o tridimensional. O padrão é o módulo tomado a partir das proporções
construtivas do cifrão financeiro. A circularidade é o reconhecimento dos elementos da marca em
suas várias disposições bi e tridimensionais de acordo com o módulo padrão, bem como a
atrelagem de toda linha de produtos à assinatura da marca.

e3.12

Em Irmã Dulce, a configuração geométrica do semblante solidário e celestial dá a partida para a
dimensão relacional deste projeto. A cronoespacialização fica por conta da verticalização pictórica
e horizontalização tipográfica. O padrão privilegia a proporção vertical do suporte midiático em
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que a marca será apresentada. A circularidade desliza pela recognição das declinações da família
tipográfica e variações da assinatura nas diversas sucursais da instituição, e que propiciam
adaptação da marca aos mais variados suportes midiáticos.
e3.13

Em Fotoptica, vê-se que o congelamento histórico (tanto do logotipo quanto da idéia de gravação
digital) é a reiteração expressiva. A cronoespacialização, aqui especialmente, são as propriedades
proporcionais de um retângulo áureo – ou matriz muito próxima disso –, em cujo bojo todo o
desenvolvimento da marca foi pensado. O padrão é a divisão daquele retângulo em vinte linhas
horizontais paralelas, dentro das quais o pictográfico da marca e o logotipo foram prensados,
segundo as dimensões do logotipo (condição-gatilho). A circularidade responde pelo destaque
dedutivo do efeito psicodélico ou hipnotizador promovido pela tensão entre as linhas, e também
suas cores: destaca a volatilidade eletromagnética dos registros digitais.

e3.14

Em UOL (f1.14,18 Y f2.3 ˆ e3.14), a tipografia assume todo cargo de contrabalanço da
simplicidade. A cronoespacialização é o vácuo ou espaço vazio: promessa de possibilidade de
construção de quaisquer formas desejáveis, onde o magma ectoplasmático possa explodir nas mais
impensadas morfogêneses: diversas relações podem nascer entre todos aqueles que participam deste
universo, um espaço-ma japonês. O padrão são as formas geométricas básicas, especialmente o
círculo, e todos os tipos de formatos elípticos degenerados a partir dele. A circularidade é a
conclusão de que há uma flutuação gravitacional entre todos os elementos visuais do sistema de
identidade: p.ex., a complexa conformação do pictográfico da marca e a simplicidade tipográfica do
logotipo flutuam sob influência recíproca, como acontece entre o planeta terra e seu satélite lunar.

e3.15

Em Prismas (g1.1/3, 8/10 Y g2.3 ˆ e3.15), a configuração geométrica de natureza icônica
diagramática instaura o fractal relacional deste projeto. A cronoespacialização é toda periferia
orbital da mancha-rasgo. O padrão consiste num conjunto tripartite de faixas horizontais dispostas
em hierarquia vertical dentro dos limites geográficos da mancha, semelhante a algumas pinturas do
renascimento germânico ou barroco espanhol comuns entre os séculos XVI e XVII: como se fossem
aquelas tirinhas de quadrinhos de jornal, senão que lidas de cima para baixo, e não da esquerda
para direita. A circularidade fica responsável pela produção de sentido acerca do tema geral de cada
livro e sua subsunção em uma coleção editorial, ocorrendo também em três etapas num ciclo
uno -> parte -> todo : vê-se um uno banhado pela cor da mancha-rasgo, em seguida discerne-se os
elementos tipográficos e pictográficos segundo o padrão acima, e finalmente conclui-se o todo da
temática abordada. Em nenhum outro projeto do corpus é tão forte a circularidade uno-parte-todo
como o é em Prismas; os elementos tipográficos assumem a identificação, enquanto que os
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elementos pictográficos, tanto figurativos quanto abstratos, promovem a diferença em recorrência
interpretativa recíproca. Prismas convida nossa mente a brincar de carrossel dentro da página.
e3.16

Em Pessoa (h1.1, 6/8; 1,4,8; 1/10 Y h2.2 ˆ e3.16), é o jogo vertical-horizontal centrípeto que
estabelece a reiteração expressiva. A cronoespacialização é o ambiente de freqüentação do poeta,
registrado nas poucas fotografias que tirou em vida. O padrão é o poder do centro da página pelo
cruzamento pictográfico-tipográfico. A circularidade compõe o calidoscópio com todas as facetas
da obra poética: dá-se pelo quid pro quo entre tipografia e caligrafia que se recorrem na leitura, e
entre estas e a composição pictográfica; observe-se que a tipografia amarra a identidade, embora a
percepção pictográfica ofusque a verbal, daí porque há em Pessoa mais tendência à diferença que a
identidade: admirável interpretação visual de sua obra poética. Ainda assim, ao observar todos os
encapamentos em conjunto, percebe-se que a presença do poeta lisboeta condiciona os hábitos de
comportamento de todos os elementos visiocompositivos que assinam a identidade visual desta
coleção editorial, semelhantemente a uma praça de igreja nas cidades mais simples: com o papel de
sistema cardiovascular. Pessoa convida nossa mente a mergulhar fundo e ensimesmar-se na página.

e3.17

Em Língua & Literatura (i1.1,6; 1/4; 1/12 Y i2.3 ˆ e3.17), é no fito centrífugo que repousa a
reiteração expressiva deste projeto. A cronoespacialização é o espaço-fora: nenhum outro projeto
deste corpus nos arremessa para fora de sua cronoespacialização como este aqui o faz; todos os
outros nos persuadem a continuar confortavelmente no espaço-dentro. O padrão é o sangramento
dos elementos pictográficos para além dos limites físicos da página. A circularidade é a uma
solicitação, pedido de que o assunto – a língua portuguesa – seja conhecido em toda sua relação
com o mundo e com a vida: os jogos luminosos exacerbam um efeito dramático, e é notável que os
fitos olham para fora dos limites da página, forçando a percepção de uma dimensão extra do espaço
projetado. A percepção pictográfica é anterior à tipográfica, embora aqui haja maior equilíbrio entre
identidade e diferença: cria-se uma conversação entre a literatura e a cultura visual em geral. Todos
os rostos humanos neste projeto nos encaram como a Esfinge de Tebas: decifra-me ou devoro-te,
pois de teu olho eu sou o ponto cego. Língua & Literatura convida nossa mente a pular para fora da
página e desbravar o mundão velho sem porteiras.

e3.18

A cronespacialização sempre institui um limite ou um espaço-discreto entre um espaço-dentro e
um espaço-fora, e é mister a todo projeto de design estabelecer um espaço-dentro em que o padrão
fractal germina. Todos firmam esta alteridade de modo admiravelmente robusto, com exceção de
UOL – que assume o vácuo e suas infindas possibilidades relacionais –, e de L&L – cuja mensagem
visual do projeto demanda remissão ao externo ou ao metadiscurso daquela mensagem.
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Processual

f3.1

Linha de caracteres ou atributos:
a) topotemporalização, b)ritmo, c)linearidade

f3.2

A categoria do percurso processual é a efetivação do tempo pela constituição eidética, história do
alvo-atrator. A topotemporalização, ou temporalização do espaço, é a concatenação memental de
conexões dinâmicas, vínculos reais reônomos ou holômonos, daqui por diante, comovendo todo o
espaço em planos de transcendência sucessivos, e ajustando seu arranjo seguinte em cadeia de
sentidos explícitos: na disposição oscilante da topotemporalização, a constante do espaço navega
mutante, e às vezes falante sob o desocultamento do futuro; ou seja, é quando o tempo põe o espaço
atual em pretérito imperfeito e o espaço virtual em futuro condicional. A topotemporalização é o
alvo-atrator ativando as correias dentadas do tempo físico (PD`<@H) pela perpetuação de seu

hábito gravitacional. A topotemporalização é o aspecto ubíquo do tempo.
f3.3

O ritmo é o enfileiramento seqüencial do fractal eidético dentro dos limites do tempo determinado

(gB@PZ), é a topotemporalização garantindo sua reverberação no tempo disponível já planejado: o
fractal cumpre sua expectação e assenta ali sua localização, registrando sua lembrança e
7

assegurando uma sua corografia . Esse modo visual de tornar-se daquele fractal injeta-se na
“corrente sangüínea” do tempo como um método, uma competência iterativa de previsão que afetará
todo um design, em escamas dispersivas de valores por ele fixado. O ritmo é o aspecto discreto do
tempo.
f3.4

A linearidade é a leitura-interpretação do ritmo, em que cada um dos momentos fractais é
percorrido pelo olhar mental que os concatena em uma só frase, e sem desejar sair das veredas do
tempo vivenciado (6"4D`H) desta cadeia fractal – ou nem mesmo desconfiar que possa fazê-lo –,

avança paulatinamente em todos os elementos fractais cuja freqüentação de significado é
acorrentada pela associação por contigüidade, no encalço do que eles têm a desencadear uns sobre
os outros nos trilhos daquela realidade temporalmente direcional; e cuja interpretação enfim
demanda a prevalência indutiva parcial-generalizante, que arremata um índice a um símbolo:
oportunizando a insurreição da similaridade que tão logo ensejará um outro ícone puro a partir do
outrora símbolo arauto, maravilhosa incorporação (teleológica ou teleonômica?) do acaso pela lei,
adaptação autocorretiva do sistema. No trem deslizante em que o olhar embarcou, dele não almeja
sair, mas se deixa levar pela promessa de maravilhamento e descoberta, namorando o desfile dos

7

Em contrabalanço à lugarização, a localização é a apropriação temporal do espaço, e os métodos são
seus índices de apropriação.
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fractais, que marcham contentes em encarrilhada fila de mãos dadas. Quem já foi arrastado pela
correnteza atordoante de uma música ou pelo desdobramento sedutor de uma película
cinematográfica ou de um projeto gráfico, sabe exatamente do que se está falando aqui: a
linearidade é a tradução intrassemiótica do espaço nos termos do tempo. A linearidade é o aspecto
contínuo do tempo.
f3.5

Assim, a topotemporalização é a lei visual de composição temporal para o alvo-atrator; o ritmo é a

lei visual de ordenação temporal do alvo-atrator; a linearidade é a lei visual de consciência temporal
e posterior agenciamento espacial do alvo-trator. A categoria processual é a lei do percurso visual; é
ela que declara o ‘por quê’ e o ‘para quê’ a forma visual deve ou deveria ser, signatura rerum do
tempo.
f3.6

A categoria do percurso processual manifesta sua continuidade habitual a nós mediante
específicos atributos das categorias perceptivas: ou seja, aparece mediante fenômeno cromático
como valor e croma (manifestação diacrônica do matiz); mediante fenômeno geométrico como
esquema (manifestação diacrônica do ponto); e mediante fenômeno visiossinestésico como direção

e textura – e gostosura, provavelmente – (manifestação diacrônica da homeostase sistêmica).
Assim temos:
f3.7

Topotemporalização

Ritmo

Linearidade

matiz

A possibilidade de gradiente diacrônico da cor achada

ponto

A possibilidade de gradiente diacrônico da figura achada

homeostase

A possibilidade de gradiente diacrônico da imaginação achada

matiz

A efetivação de revérbero diacrônico da cor definida

ponto

A efetivação de revérbero diacrônico da figura definida

homeostase

A efetivação de revérbero diacrônico da imaginação definida

matiz

A garantia de execução diacrônica da cor vivenciada

ponto

A garantia de execução diacrônica da figura vivenciada

homeostase

A garantia de execução diacrônica da imaginação vivenciada

f3.8

A antologia estrutural da categoria processual abaixo visa demonstrar como sua lista de atributos se
articula no corpus analisado, e provavelmente em todo design:
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f3.9

Em Cinex, à medida que as páginas avançam, o jogo proporcional entre os elementos fica menos
tímido. A topotemporalização é a rotação da marca e demais elementos visiocompositivos. O ritmo

está nas mudanças de angulação dos elementos retangulares. A linearidade é o reconhecimento do
significado de combinatória dos elementos em todas as suas possibilidades, a partir do ritmo
estabelecido: a forma anterior prevê a forma posterior, tanto na rotação do ângulo, quanto na
proporção crescente ou decrescente.
f3.10

Em Klabin (b1.2/6 Y b2.4 ˆ f3.10), observe-se o curto espaço de tempo na alteração das marcas,
do rebuscado imagético ao esquema geométrico: tais mudanças vão criando silenciosamente um
conceito de topotemporalização que se fortalece a cada redesenho. A topotemporalização é a
aceleração, tanto a inclinação do pictográfico da marca quanto o arranjo tipográfico transpiram
esse aumento de velocidade. O ritmo é constituído pelo entreletramento crescente que existe entre
os vários caracteres do logotipo, reforçando o aspecto de aceleração. A linearidade conclui como
significado a variação de fuste tipográfico de acordo com o ritmo acima, na correspondência com
hierarquia empresarial.

f3.11

Em Banco do Brasil (c1.1/8 Y c2.5 ˆ f3.11), vê-se do rebuscado imagético ao esquema
geométrico da marca, semelhante a Klabin, há mudanças de marca BB em curto espaço de tempo.
A topotemporalização é a expansão, não apenas como plano de negócios da empresa, mas aqui
como algo visualmente previsto e manifestado no sistema de identidade do manual. O ritmo fica por
conta da adaptação secular, ciclo que comporta um século em cada vez que o espírito de um tempo
ganha corpo em cada redesenho até o derradeiro. A linearização destaca o significado de
fidelização, que se constrói mediante a iteração do ritmo estabelecido.

f3.12

Em Dulce (d1.1/7 Y d2.5 ˆ f3.12), do indulgente ao empático no símbolo, e do terrestre ao
celestial na marca: a evolução da solidariedade e do altruísmo, que se manifesta mediante o jogo
vertical-horizontal. A topotemporalização se dá em desdobramento, ou proliferação da filantropia.
O ritmo é apresentado como uma tábula díptica medieval, em que o pictográfico do lado esquerdo
é tradução do tipográfico do lado direito, e vice-versa: passa-se para o ritmo fractal seguinte apenas
depois de fechar o par lado-a-lado do fractal anterior. A linearidade produz o inevitável sentido de
que há matriz-sucursais que se desdobram como vários tentáculos de um só polvo, cada tentáculo
correspondendo a uma tábula díptica coordenada pelo ritmo deste projeto.
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f3.13

Em Fotoptica (e1.12/13 Y e2.6/7 ˆ f3.13), é forte a questão de ritmo no entreletramento do
logotipo. A topotemporalização consiste na minimalização, cada vez mais pujante, em todos os
redesenhos da marca até o derradeiro. O ritmo, a partir do entreletramento do logotipo, é
reproduzido na conformação de toda marca em ciclos temporais de cima-baixo, como quem lê um
texto em chinês ou japonês. A linearização denuncia o significado próprio da leitura de uma marca
esta, com base no ritmo estabelecido, como rastreamento catódico, percurso do olha mental
sequaz a todas as linhas horizontais da marca, reforçando seu aspecto psicodélico.

f3.14

Em UOL (f1.1,2,8 Y f2.3 ˆ f3.14), nota-se também a evolução de globo fixo a flutuante no
pictográfico da marca, e um novo logotipo de legibilidade imediata. A topotemporalização se
manifesta pela suspensão, em toda acepção da palavra: desde a idéia de levitação até a de misteriosa
anunciação do momento seguinte. O ritmo se faz como pausa, de mensuração indeterminada,
contudo sob a promessa de curiosas possibilidades. A linearidade finalmente se conjuga como
expectativa, uma qualidade de sentimento muito comumente vivenciada pelos internautas, e cuja
representação foi satisfatoriamente conformada na marca e em seu sistema de identidade visual.

f3.15

Em Prismas, vislumbra-se a marcante espontaneidade manual por colagem de elementos
pictográficos sintéticos a outros de qualidade fotográfica. A topotemporalização está presente no
rebuscamento crescente dos elementos visiocompositivos, principalmente os pictográficos. O ritmo
faz marcação de sua existência pela progressão aritmética no número de elementos pictográficos
que vão sendo demandados na conformação das mensagens, condição certamente propiciada pelos
recursos computacionais na artefinalização. A linearidade é a conclusão de que opera ali a paulatina
complexificação visual, algo muito desejável na anunciação dos temas de pesquisa da coleção
editorial: os elementos visiocompositivos vão galgando mais movimento, e dançam quase
dionisicamente em redor da froteira da mancha-rasgo.

f3.16

Em Pessoa, é pela autonomia corporal – a imagem de Pessoa que vai ganhando autoconfidência
em sua aparecência – funda o alvo-atrator deste projeto: uma autonomia que se dá dentro do
processo de representação da mensagem; e não do processo projetual em si, que se mantém fiel ao
alvo-atrator estabelecido. A topotemporalização é dada pelo tom de perpetuação, ou continuidade
da obra de uma vida. O ritmo acontece no privilégio do instante, aquele momento temporal
congelado e consagrado à perpetuação. A linearidade enfim arremata o significado de eternidade:
vida e obra lançada para sempre na memória dos tempos.
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f3.17

Em Língua & Literatura, o alvo-atrator prega a correspondência histórica das representações: as
várias épocas artísticas e as idades cronológicas dos adolescentes segundo cada série colegial.
A topotemporalização se realiza mediante a idéia de amadurecimento: tanto da língua quanto de
seus falantes no desempenho desta. O ritmo é a marcação de bateria manifestada pelo ritual de
passagem: momentos históricos decisivos no amadurecimento de qualquer existente. A linearidade
conclui portanto que se trata de uma mensagem sobre biografia: história de vida de uma língua e de
seus falantes, com seus respectivos ritos de passagem.

f3.18

A topotemporalização sempre instaura um limite ou um tempo-presente entre um tempo-passado e
um tempo-futuro: cada qual se remetendo ao seu biunívoco espacial como espaço-discreto, espaçodentro e espaço-fora; e vice-versa. Todos nove projetos do corpus demonstram respeito a seu
tempo-passado pela superfície consciente de seu tempo-presente. O determinado espaço-dentro e o
mensurável tempo-passado são conquistas irreversíveis, no sucesso como no fracasso de um projeto.
O infinito espaço-fora e o eterno tempo-futuro são o mistério (atração e terror) de todo
procedimento projetual. O indeterminado espaço-discreto e o imensurável tempo-presente são o
escaninho de toda vagueza da vida, do pensamento e, por conseguinte, de toda projetação. Aliás,
alguma vagueza será sempre desejável e bem-vinda à conformação de toda mensagem, pois nessa
incompletude vindicante de toda continuidade autocorretiva é que habita seu formidável potencial
persuasivo: cliente e designer lançam um argumento sempre desvertebrado (apenas as premissas e
uma insinuação da conclusão) que obriga a visiência a completar o esqueleto argumentativo
(conclusão) da mensagem visual, e isso torna, tanto os emissores quanto os receptores, todos
responsáveis pelas conseqüências pragmáticas do conceito que então passa a existir no fechamento
visiocomunicativo.

A mesmidade
do Design

g3.1

8

Em tosca paráfrase ao poeta peruano Antonio Cisneros , “de fato, na vida, sabemos apenas duas
coisas: que sozinhos nascemos sem pedir, que sozinhos morreremos sem querer; todo resto do
sanduíche entre elas é só tédio e alegria, espanto e poesia”. A vida é uma jóia bruta que nos foi dada,
devendo cada qual lapidar a sua. Enquanto vamos fazendo a vida, fazemos também nosso mundo,
cada um e em conjunto, e fazê-los significa saber fazê-los cada vez melhor. Nesse fazendo inadiável
e ininterrupto vai transbordando o rizoma dos conhecimentos, a mediação entre a vida e o mundo,
intervenção espaço-tempo do antropo sobre a natureza e a cultura, como devolução de um sonho
ou promessa de reconstruir o paraíso perdido do ventre materno: fazer design. Claro: não repousa
em toda essa afirmação que uma mera hipótese cosmovisiva.

8

Em seu livro de poesias Sete pragas depois [Cisneros, 2003].
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g3.2

O fazendo da vida nasce do corpo e pelo o corpo, essa primeira – única e radical – propriedade que
realmente temos sobre o mundo. Sobre o corpo e a vida desabam eventos lançados pelas
circunstâncias do ambiente circundante, e como instinto visceral de sobrevivência e perpetuação do
sistema vital, não só almejamos autodefesa contra a força bruta da natureza, mas principalmente
aspiramos tirar proveito de tais forças a favor de nossa preservação e continuidade autocorretiva.
A incorporação das circunstâncias casuais em nossos hábitos vitais constrói um tipo de “campo
magnético” ou “bolha alfandegária” que garante nossa permanência no universo: essa bolha
9

envoltória ou filtragem perceptiva-operativa se chama automundo , e cada espécie vivente
desenvolve uma exclusivamente sua, legando tal programação genética a seus descendentes de
maneira mais e mais otimizada. É, portanto, desde o corpo e seu instrumental fazedoiro potencial,
autorizado por nosso atávico automundo antropológico, que procuramos restaurar para além deste
mundo tedioso e obrigatório um ultramundo 10 dentro do qual muito podemos e pouco perdemos,
movidos pelo sonho e pela crença de fundar aqui e agora – hipoteticamente que seja – uma réplica
do conforto amoroso e protetor do primigênio útero.
g3.3

Do corpo, espalha-se sobre o mundo extensões suas, não apenas coisas – dadas pela natureza –
mas sim ferramentas – laborados pelo humano –, e com as matérias-primas da natureza vamos
confeccionando o rizoma de conhecimentos da cultura: nosso automundo nos limita e permite
perceber e operar certos fazimentos. Ferramentas, assim como os saberes e teorias, são mediações
entre nossa vida e o mundo: mas mediações algo especial, pois não são medianeiras tipo guia
devocional ou contemplativo de conduta, mas antes complementos destas, posto que são, isto sim,
mediações como instrumentos de apropriação espacial (técnica e tecnologia) e de proveito temporal
(método e metodologia). Do corpo para a escrita sobre o corpo, da escrita para a vestimenta sobre
o corpo, da escrita sobre o corpo para a escrita sobre a vestimenta, da vestimenta para a morada, da
escrita na vestimenta para a escrita na morada, da morada para as ferramentas da morada e do
corpo, da escrita na morada para a escrita nas ferramentas, da morada com ferramentas para
comunidades de moradas com ferramentas, e escritas no corpo, vestimenta, morada, ferramenta,
comunidades, escrita nas cidades, escritas entre cidades... uma história do design como evolução de
uma linguagem: a linguagem visual, espaço-temporal, corpóreo-citadina. A mesmidade do design se
nos apresenta como a decantação ontológica do garimpo fenomenológico-semiótico desta pesquisa,
agendando investigações outras ainda aprofundáveis de seus atributos, como segue doravante:

9

Automundo, um conceito oriundo da biossemiótica, originalmente pelo termo alemão Die Umwelt
(meio ambiente), e traduzido para o inglês como Self-world (q.v. [Uexküll, 1940], [Uexküll, 1989]).
10

Ultramundo, conceito oriundo do raciovitalismo [Ortega y Gasset, 1946:472-496].
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1. a dominante
e as orbitais

g3.4

Cada sistema traz em si um foco axiológico (ou valorativo preferencial) em torno do qual transladam
todos os demais elementos visiocompositivos; o elemento que assume a autoridade a ele outorgada
11

pelo foco axiológico é chamado de a dominante , e os satélites visiocompositivos são suas orbitais.
A função da dominante é garantir o pleno desenvolvimento orgânico saudável do sistema ou corpo,
enquanto este vai amadurecendo em sua existência; bem como estabelece uma baliza ou grau zero
em relação a qual todo o mais é julgado.
g3.4

Pois bem, ao eleger um signo – dentre vários outros habitantes num repertório cultural visual, tanto
do cliente como de sua visiência – como o elemento visiocompositivo motriz de seu projeto gráfico,
o designer intromete seu foco axiológico, inevitavelmente contaminando toda maturação do sistema
de identidade visual, bem como injeta nas entrelinhas do projeto seu rastro estilístico autoral, rastro
que delata uma sua ética e seu sistema de valores de vida e conduta, parcialmente consciente em
nível pessoal, geralmente inconsciente em nível coletivo-social. Em outras palavras, cada designer é
uma antena-filtro que represa em si certos valores, permitindo em sua atitude vital o escoamento
forçado apenas daqueles prediletos, os preferidos valores que assinam seu estilo visioprojetual.
Nenhum designer é invisível. Nenhuma tradução intersemiótica é transparente. Negar a vigência de
um estilo, qualquer que seja, é não querer assumir postura ética, na atividade profissional como na
vida em seu todo. Preterir uma postura ética, e seu um estilo recíproco, nada é senão se esquivar da
responsabilidade pelo que faz perante o outro, e a sociedade.

g3.6

É mediante nossa ação ou conduta de vida – e não exata ou somente pelo discurso – que revelamos
nossas convicções vitais e crenças cosmovisivas, assim como é pela aparição daqueles aspectos do
12

fenômeno que se faz vazar os atributos de sua essência, sua mesmidade . Um provérbio aramaico do
século II a.C.: “Aquilo que fazes troveja tão alto, que mal consigo ouvir o que dizes.”
g3.7

Na eleição de uns signos com tais aspectos, segregando outros entendidos como indiferentes,
manifesta o designer uma axiologia: a condensação de poder persuasivo de um signo visual está
comprimido no interpretante imediato do projeto gráfico; tal interpretante tem correio com o objeto
imediato – dentro do qual habita também o estilo autoral – também interno ao signo, e que é, como

11

Interessante estudo contrastivo daria o diálogo entre o formalismo russo (de onde nasce o conceito
de dominante, com [Jakobson, 1983: 485-491]) e as filosofias axiológica (Nietzsche) e raciovitalista
(Ortega y Gasset), acerca da natureza dos critérios assumidos na decisão dos sistemas de valores da
vida, da sociedade, bem como da arte, do design e da cultura em geral. Assim também entre todos
eles e a teoria estética pragmatista (Peirce), acerca do conteito de admirável ideal supremo.
12

É tal essa noção aquela mais veníflua e primigênia de todo o pragmatismo peirciano e do
raciovitalismo orteguiano.
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já dissemos, uma captura parcial do objeto dinâmico, aquele contexto situacional e axiológico que
impulsionou a existência do projeto. Aquele interpretante imediato, por seu turno, dará trela ao
interpretante dinâmico, esse responsável por preencher o argumento desvertebrado lançado com a
mensagem visual do projeto. Cliente, designer e visiência, persuadores-persuadidos, assumem a
progenitura e a maturação da dominante axiológica. E desta maneira se revela, provavelmente, o
estilo autoral que repousa na dimensão persuasiva dos projetos, mediante a dominante:
1. Cláudio Ferlauto, em Cinex:
axiologia: sintetismo da complexidade, compactação da diversidade; dominante: modulação.
2. Alexandre Wollner, em Klabin:
axiologia: racionalismo matemático, humanismo científico; dominante: geometrização.
3. Cauduro & Martino, em Banco do Brasil:
axiologia: temperança entre arrojo e comedimento; dominante: circunlocução.
4. Gilberto Strunck, em Irmã Dulce:
axiologia: emocionalismo e humorismo divertido; dominante: figurativismo.
5. Kiko Farkas, em Fotoptica:
axiologia: desprendimento ousado com respeito vetusto; dominante: combinatória.
6. Oz Design, em UOL:
axiologia: simpatia carnavalesca, festividade contagiante; dominante: irreverência.
7. Moema Cavalcanti, em Prismas:
axiologia: sagacidade subversiva, serendipidade ágil; dominante: manufaturação.
8. João Baptista, em Fernando Pessoa:
axiologia: elegância inabalável, serenidade confortante; dominante: destacamento.
9. Homem de Melo & Tróia, em Língua & Literatura:
axiologia: mistério hipnótico, desafio motivante; dominante: incontinência.
Uma probabilidade mais segura desse esboço será possível tão-só de acordo com outras pesquisas
que percorram o conjunto da obra projetual de cada designer ou equipe deles.
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2. identidade,
alteridade e
diferença

g3.8

A dominante não se confunde com a condição-gatilho: enquanto esta é uma matriz formal que galga
persistência pregnante na mente projetante, aquela é a noção fundamental de uma ambiência ética.
A forma da condição-gatilho depende exclusivamente da natureza valorativa da dominante. Uma
mesma dominante pode sobreviver no transpasso de vários projetos gráficos – durante toda a vida e
obra de um designer –, mas cada projeto terá uma condição-gatilho exclusivamente sua.

g3.9

Pois bem, é a condição-gatilho uma forma iniciática que marcará a cadência influente entre uma
regularidade absoluta, por um lado, e uma possibilidade do diverso-livre-original, do outro lado.
Eis um outro tema cromossômico acerca da mesmidade do design: o contínuo de forças entre
a identidade e a diferença, marcado ou pontuado por uma alteridade individual ou particular,
detentora em si de pistas que apontam para o nível de influência da identidade e da diferença sobre
o parto de sua existência.

g3.10

A condução dada pelos designers ao procedimento persuasivo, na eleição dos signos, equaciona essa
balança entre a lei e o acaso: a persuasão parece ser a abertura de um espaço já há muito esperado
tacitamente, como se todos quiséssemos desempenhar certos personagens, e a persuasão é então a
construção do palco em que é permitido o gozo impune de executar aquele sonho ou jogo. A lei
são as regras do jogo e suas máscaras e figurinos pré-formatados, o acaso é aquele desconhecido
tudo-pode-acontecer enquanto estivermos jogando. Esse jogando-em-si é trazer para hic et nunc a
confluência da lei e do acaso, da identidade e da diferença. Só somos persuadidos porque, antes que
a mensagem visual aconteça, já trazemos dentro de nós uma certa pulsão de querer-ser persuadido
ou seduzido, sentir-se na pertinência a algum abraço; a mensagem visual – projeto gráfico e seu
sistema de identidade – é apenas uma roupagem que oferta forma à matéria amorfa de nossos
desejos: só conseguimos dar forma à vivência tácita de nossos quereres porquanto a natureza e a
cultura predispõem usos e costumes para elaborarmos a catarse do querer em uma vivência
discursiva. Daí porque todo design é um argumento desvertebrado que cumpre à visiência dar-lhe
ereção esquelética, rechear-lhe carne, soprar-lhe vida.

g3.11

Os instrumentos de que dispõem os designers para concretizar a forma lúdica do projeto gráfico são
aqueles atinentes às categorias metafísicas do design: o fundamento, a relação e o processo. Para
que estas três propriedades possam estar imbricadamente articuladas, o designer lança mão,
portanto, dos instrumentos de erupção eidética (estímulo criativo de idéias), de apropriação
espacial (técnicas e tecnologia), e de proveito temporal (métodos e metodologia). Uma teoria
coerente acerca dessas três espécimes de instrumentos projetuais ainda está por ser medrada.
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3. fundamento,
relação e processo

g3.12

São essas as três categorias que todo designer, consciente ou inconscientemente, articula para
promover a persuasividade de um projeto. O eidos, a relação e o processo são as conjugações
projetuais essenciais do fundamento (origem/matriz), do espaço e do tempo como dominantes.

g3.13

O fundamento, o espaço e o tempo são acontecências sempre contemporâneas entre si. E desse
modo, a condição-gatilho do fundamento regala o espaço e o tempo com o dom da reiteração
expressiva e do alvo-atrator, respectivamente, para que ambos vez em quando revezem a
coordenação da dominante axiológica. A circularidade é a porta de acesso pela qual o espaço
permite ao tempo ser vez em quando a dominante; a linearidade é a porta de acesso pela qual o
tempo consente ao espaço ser vez em onde a dominante. O padrão é a rota de ingresso pela qual o
espaço concede ao fundamento ser vez em vez a dominante; O ritmo é a rota de ingresso pela qual o
tempo faculta ao fundamento ser quando em quando a dominante. A cronoespacialização e a
topotemporalização são o sufrágio do espaço e do tempo à devolução de mandato para o
fundamento, no primado da dominante.

g3.14

Tão logo padrão e circularidade são o magneto mais importante do projeto, o fundamento e o tempo
endossam o espaço-dominante, e a cronoespacialização comanda a marcha; assim que ritmo e
linearidade são o magneto mais importante do projeto, o fundamento e o espaço autorizam o tempodominante, e a topotemporalização rege a orquestra; no que reiteração expressiva e alvo-atrator são
vindicados como magneto mais importante do projeto, o espaço e o tempo abonam o fundamentodominante, e a condição-gatilho renasce das próprias cinzas: eis a dança demiúrgica do design no
universo. Para facilitar a compreensão desse cipoal quiasmático, acompanhe o diagrama seguinte:

E (eidos); R (relação); P (processo)
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g3.15

O lado interno ou metafísico do design acontece e se apresenta a nós pela declinação de cores,
geometrias e visiossinestesias, o lado externo ou fenomênico do design. É apropriado observar que
estamos agora percorrendo o caminho inverso, dado que o procedimento dominantemente indutivo
da dissertação nos endossa a tal: é chegado o momento da colheita, ocasião favorável de dizer que
só há três maneiras do design fazer-se coisa no mundo e tangível à sensualidade de nosso
automundo peceptivo-operativo, pela expressão da luz, da figura e da imaginação. Com isso
arremata-se aquilo que é a ressonância magnética do corpo e alma do design, ousando ainda asserir
que se trata da matriz ôntica da linguagem visual, sob cujo perspectivismo toda a história do
design pode ser relida e reescrita:
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g3.16
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Palpite atrevido e desinibido: essa matriz ôntica nos fala não apenas da linguagem visual do design,
mas também, por hipótese em associação por similaridade, de toda a Liguagem-mãe Visual, da qual
o design é, só e somente só, uma das muitas filhas suas, dentre uma abundante prole.
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5. por uma
filosofia do design

g3.17

Fim da síntese indutiva. Daqui a diante, inalienável é o papel de uma abdução para nos permitir
ampliar o crescimento espiral e continuar na caminhada investigante. Até aqui, contentemo-nos em
afirmar que já é possível pensar nas bases de uma filosofia do design, uma filosofia minuciada e
autorizada, para além dos temas acima tratados acerca da mesmidade do design, também na
seguinte agenda de reflexões:

g3.18

5.1 da fenomenologia e normativas para a metafísica
Pensar uma filosofia do design que ofereça clareza tanto em seus procedimentos persuasivos de
codificação e representação, bem como em procedimentos persuasivos inversos de decodificação e
interpretação: um percurso que parte da essência para a aparência (metafísica -> semiótica, ética e
estética -> fenomenologia); e um outro que vai da aparência em retorno à essência (fenomenologia
-> estética, ética e semiótica -> metafísica).

g3.19

5.2 erupção embrionária, apropriação espacial e proveito temporal
Não parece estranho que falamos tanto em representação e interpretação e quase nunca nos ocorre
os instrumentos que viabilizam e legitimam a concretude de tais coisas? Não satisfaz pensar apenas
na concatenação semiósica, mas pensar também e pari passu na natureza ou mesmidade dos tipos
de recursos ou ferramentas, instrumentos enfim que propiciam a erupção embrionária,
a apropriação espacial e o proveito temporal durante um projeto: o que reforçará nosso
discernimento sobre o que é design daquilo que não é.

g3.20

5.3 design, redesign, neodesign, cenodesign
Design é a projetação que parte de um original eidos-dominante. Redesign é a projetação que parte
de uma necessária reelaboração espaço-dominante. Neodesign é a projetação que parte de uma
necessária reelaboração tempo-dominante. Cenodesign é a projetação que se desumbilica de todo
antes, reinventa a roda, começa tudo do grau zero, em suma, que parte de um outro original eidosdominante: a autodentada de ourobouros. Isso é pensar em todo o ciclo da projetação.

g3.21

5.4 da ontologia para a epistemologia e gnosiologia: design como ciência
Se já há uma ontologia, ou ao menos uma garatuja desta, já é possível se sentir mais confiante na
contribuição de elementos conceituais para a formação completa da filosofia do design, ou seja,
sua ontologia (apresentação de sua mesmidade), sua epistemologia (fundamentação teórica de sua
mesmidade, e seus métodos e técnicas científicos de pesquisa) e sua gnosiologia (fundamentação
prática de sua mesmidade, e seus métodos e técnicas projetuais de aplicação): design como ciência.

Conclusão

Um olhar
doravante

O andamento da pesquisa nos autoriza a apresentar duas espécies de conclusão, aquela primeira,
exposta como mesmidade do design, respeitando os cerceios oferecidos pelo raciocínio indutivo;
e uma segunda conclusão, que rompe tais limites de antanho procurando retroduzir um outro ciclo
de raciocínios, a começar por novas introvisões abdutivas. As conclusões de natureza abdutiva foram
reservadas para o tópico da conclusão. É correto dizer que na abdução não há conclusão, mas isso
pode ser rapidamente contornado a partir do momento em que se diga que a conclusão típica de
uma abdução é sempre de natureza hipotética: abertura para um novo horizonte de possibilidades.
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Retorno às hipóteses

É justo começarmos por um debate revisório das hipóteses que açularam essa pesquisa, as quais
foram agrupadas segundo a pertinência do comentário feito com base no percurso investigatório,
mantendo porém a ordem mesma em que foram apresentadas na introdução:
1.

Toda persuasão supõe desencadear mudança de comportamento na visiência da

2.

Mudanças comportamentais são possíveis apenas enquanto houver alternativas de

mensagem visual;

ação inseridas na mensagem visual;

A mudança de comportamento não se restringe à alteração do conjunto de preferências ou sistema
de valores na posterior adoção de outra axiologia; antes, englobando este aspecto como
possibilidade de um conjunto maior que compreende a mudança de comportamento como a oferta
da ocasião ou ensejo da situação em que um hábito ou regra de conduta, sendo crença já assumida,
possa efetivamente se manifestar, vir à tona: uma forma que pragmaticamente ganha existência
corporal no proveito da matéria amorfa oferecida pelas circunstâncias. As alternativas de ação são
todas as prováveis compleições que aquele hábito pragmático pode assumir quando se vestir de
matéria: o fator persuasivo da mensagem visual depende de seu argumento desvertebrado como
ocasião-convite para que o hábito ou lei se realize (cf. f3.18; g3.7 e 10).
3.

Os procedimentos semióticos (lógica heurística) estruturam as intenções persuasivas
embutidas na mensagem visual;

4.

A consciência (domínio) de tais procedimentos semióticos permite que uma
mensagem visual seja eficientemente persuasiva para cada visiência específica;

A teoria peirciana dos signos, sua semiótica, por ser formidavelmente abstrata, traz em si uma força
potencial de guiar o empreendimento semiótico específico de toda e qualquer linguagem até então
conhecida e concebida, na natureza como na cultura. Pensar uma semiótica visual, e mesmo uma
semiótica do design, torna-se um empreendimento mais factível quando segue o procedimento
semiósico tal como descrito por Peirce. Em outras palavras, é possível tanto uma teoria de leitura e
interpretação do design, como também uma teoria de projetação do design, ambas dialogando
viceralmente. Uma teoria de leitura/interpretação do design é não só capaz de elevar o design à
condição de linguagem consciente (código), como explicitá-la em seus próprios termos, segundo a
natureza da linguagem-mãe visual. Já uma teoria de projetação quer dizer uma teoria de
conformação representacional dos signos (visiossemiosfera), ou ainda uma metodologia
projetual(cf. g3.18/19) patrocinada pela lógica semiótica [Ferrara, 2004: 49-58].
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5.

O design gráfico é uma interface também persuasiva: uma tradução visual que
transforma as necessidades comunicativas de um cliente em soluções visuais de
alternativas de ação/comportamento (intenções persuasivas) dirigidas às respectivas
visiências;

6.

A persuasividade da mensagem visual depende de sua legibilidade concebida dentro
dos limites e possibilidades da interseção dos repertórios do cliente e da visiência;

Todo designer cria uma visiência imaginária sobre a qual nasce a visibilidade do projeto (cf. g3.10).
7.

A Qualidade (certeza da eficácia dos resultados) dos projetos de design gráfico
depende do fator persuasivo concebido em sua dimensão de linguagem visual, como
amálgama-catalisador de atratividade, funcionalidade, originalidade, prestigiosidade
e ergonomicidade;

Persuadir é tornar favorável uma ocasião para que um hábito latente – crença cosmovisiva ou
convicção vital já fixada – se realize. É apenas nesta realização que o hábito encontra oportunidade
de mudar, evoluir, corrigir-se, aprimorar-se. Nessa exclusiva e irrepetível circunstância de
desempenho do hábito é que este pode alterar seu conjunto de valores, ou sistema axiológico de
preferências e prioridades vitais, ao incorporar em si as novidades do acaso. Nenhuma persuasão
por si transforma ou altera um hábito. A persuasão é tão-só a construção de um palco e a
elaboração de combinações possíveis do jogo teatral com cujos personagens a visiência se identifica.
Aquele hábito ou crença latente já reside na visiência, e encontra no jogo persuasivo as vértebras do
argumento que lhe cumpre montar na performance como hábito de ação, talvez evoluído, talvez
redundante. Não há que se ver aqui nenhuma apologia estelionatária da persuasão; persuadir nunca
é necessariamente enganar, haja vista que a Vida em si é persuasão: a todo o momento nos oferece
circunstância e ocasião para testarmos, aprimorarmos e reelaborarmos nossos hábitos e crenças;
a mentira é sempre sanguessuga anã da gigante verdade primigênia. Portanto, aquele sentimento
autocontrolado oferecido pelo designer e aquele pensamento autocontrolado residente na visiência
se encontram na festa teatral da ação autocontrolada: estética e lógica convergem sempre em uma
ética. Intenção persuasiva, expectação catársica e postura estilística andam juntas (cf. g3.1/21).
8.

Os procedimentos semióticos permitem ao designer desenvolver um estilo visual
pessoal, aquele seu rastro/assinatura expressiva reconhecível (ou mesmo, uma equipe
de designers que seguem um mesmo paradigma projetual, um estilo visual coletivo).

Um conhecimento que ainda está por ser construído (cf. d3.18; g3.4/7), e o percurso desta pesquisa
é insuficiente para confirmar tal hipótese.
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Design: descoberta
e persuasão

Uma empresa. Um produto. Uma marca. Eis uma identidade visual. É com essa mesma naturalidade,
até ingenuidade, que se costuma deixar impregnar pela linguagem visual do design gráfico: a
visiência, essa audiência ou público-alvo alcançado pelo visual, consome tais mensagens sem
muitas vezes, ou nunca, dar-se conta da máquina sígnica que engendra todo processo
visiocomunicativo. É flagrante que até mesmo o projetista de linguagem visual – e não só sua
visiência –, imerso na constante do cotidiano profissional, não tenha aguda consciência da
maquinaria continuísta que ele mesmo manobra. Aliás, pertinente que assim seja, porquanto nem
mesmo os biólogos intervalam suas pesquisas habituais com a insistente pergunta ‘o que é a vida, e o
estudo desta’; do contrário, jamais fariam biologia como tal.
Não obstante, chega o momento, cedo ou tarde, em que qualquer profissional, amante autêntico do
que faz, assusta-se: Mas o que é isso mesmo que estou fazendo durante toda minha vida?
[Deuleuze/Guattari, 1993:9], ou ao menos, propondo-me a, durante boa parte dela? A despeito das
contingências pragmatistas e raciovitalistas que possam ser tecidas, o que daria um excelente
escorço filosófico, o foco aqui não foi tão ambicioso, embora nada menos complexo. Trata-se antes
e mormente de uma obsessão, aquela de espostejar uma caixa-preta em seu mais atômico possível.
Posto sinteticamente: Afinal, o que é o fazer design?
Questão perigosamente pequena! É preciso resistir à pulsão de despejar respostas efêmeras que
frugalmente satisfazem a dúvida, no máximo sendo recebidas como breinestorme do exercício
hipotético, sabendo-se então filtrar sem piedade aquelas mais adequadas e razoavelmente concretas.
É forçoso, de novo e ainda, resistir ao pendor de encaixotar a questão numa pergunta-clichê, sob o
jugo da qual nenhuma resposta se salva do tédio da repetição irrefletida, qual a palra de um
papagaio. Questão perigosamente pequena, quando longe de listar respostas, urge antes mapear o
terreno a ser explorado, contemplá-lo em respeito e silêncio, com serenidade de monge e humor de
circo.
Semelhante a uma criança, passada a euforia da diversão com um brinquedo antigo, agora já doida
de curiosidade para destroçá-lo e sabê-lo como acontece por dentro, este é o exercício que ocupou
as páginas da dissertação. A curiosidade em si, novidade nenhuma para a história da ciência; o
prurido em entender a máquina do mundo, muito menos – até mesmo esta visão de mundo como
máquina parece soar datada. Fato é que o design vem deixando de ser tão-só um saber-fazer para
devir um saber-porquê saber-dizer: sua autoconsciência de linguagem, uma Teoria Geral ou Filosofia
do Design.
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Teoria que vindica a delimitação de um objeto de estudo: o proceder mesmo do design; bem
diferente do que alguns pensadores tentam construir ao atrelar a teoria aos objetos de uso e sistemas
de informação (artefatos) produzidos pelo design [Bomfim, 1994:21]. Neste caso, o máximo que se
pode alcançar com uma assim teoria é a “fotografia” das ocorrências fenomênicas singulares: não
deixa de ser interessante, certamente imprescindível, porém o máximo que isso alcança é uma
abordagem que não responde a nenhum problema ou questão propriamente ditos. Produtos de
design não são o problema, mas o procedimento projetual deles sim, pois é a isto que se deve as
determinantes que convergem sobre o produto e que nele podem ser identificadas como um
problema. Portanto, se alguém deve ser responsabilizado pelos problemas projetuais, a intimada a
depor é a projetação em si.
Outro aspecto das teorias em voga tem sido a defesa da invisibilidade do designer, como já dissemos,
ou ainda a omissão quanto à responsabilidade e ao reconhecimento autoral que o designer chamaria
para si mediante suas marcas de estilo. Em termos gerais, sustenta-se que a eleição de uma solução
projetual deva parecer inevitável, fazer justiça a uma idéia resolvendo o problema; ou seja, qualquer
designer seria um simples liquidificador de condicionantes projetivas, pois estas seriam tão
autônomas que qualquer um, ao articulá-las em projeto, chegaria ao resultado único, que pareça
inevitável. Mas as coisas não são assim tão simples! A realidade insiste e resiste às quimeras que
fazemos dela. Todo processo de tradução intersemiótica – incluindo aí o design gráfico – é um
filtro, e imprime sua marca irreversível de intervenção na continuidade habitual da semiose. O rastro
expressivo autoral do designer é algo que merece uma investigação particular, embora muitos
profissionais da área, durante as entrevistas, tenham negado a existência do estilo pessoal.
Quando o foco da teoria-em-formação é lançado sobre o procedimento emerge enfim um problema:
a lógica heurística do design gráfico na aventura da descoberta, eleição e reinvenção dos signos mais
persuasivos a uma mudança – ou ratificação – de hábito de uma relação comunicativa, signos estes
que devem ser incorporados ao vínculo comunicativo projetado, a mensagem visual do projeto.
A Ciência do Design seria então o estudo dos fundamentos, relações e processos de toda
projetação. Aqui, portanto, há cabimento em considerar as descrições singulares dos objetos de uso
e sistemas de informação em sua multiplicidade, mas agora como parte apenas de um plano de
imanência maior que é a compreensão do design em gerúndio, cabendo àqueles o papel de
amostragem ou instância dos devires projetuais, exatamente como foi empreendido nas análises
dessa dissertação. Começa a ficar mais claro também que a intervenção do designer nunca será
despercebida, transparente, neutra.
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Há nesta pesquisa antes de tudo um convite à comunidade científica: a retomada da consciência do
design como linguagem, e a compreensão mais exata quanto possível de sua inserção e de seu papel
ressoante, na determinação como na evolução dos hábitos inerentes a nossa Cultura Visual. Convite
ao destaque de um acontecimento penetrante e irreversível da visiossemiosfera: Design como
Ciência. Olhar grávido de paciência. Sempre.
Um olhar-doravante...

Este olhar-doravante figura como um compósito de observações conclusivas deste trajeto, que até
então tem evocado demandas especulativas para muito além da motivação embrionária dessa
dissertação, a saber:
1. Pensar uma Filosofia do Design [Flusser, 1993a], [Flusser, 1993b], [Flusser, 1995];
2. A revelação daquelas marcas de estilo, ou rastro expressivo autoral, de cada designer em
relação a seus projetos, o que contradiz tanto as teorias vigentes sobre a invisibilidade
despersonalizada necessária ao designer, quanto àquela idealidade inadequada de alguns
métodos projetuais;
3. A demanda de compreensão sistêmica da Teleometodogenia. Batizamos aqui por
Teleometodogenia aquela abordagem há muito proposta por pesquisadores dedicados às
questões da semiótica visual [Ferrara, 2002b: 30-31], [Ferrara, 1993: 109-112], como sendo a
geração de procedimentos ou estratégias metodológicas, tanto de pesquisa quanto de projeto,
com objetivos precisos a serem buscados, e que nascem única e singularmente para cada caso a
ser estudado; irrepetíveis até dentro de uma mesma pesquisa ou projeto, caso qualquer
personagem da dramatis personae tenha algum de seus aspectos alterado;
4. A premente construção arquitetônica da Visioplastonomia (os princípios sistêmicos da
plasmação visual) como Linguagem-mãe Visual, e da qual a linguagem do design gráfico seria
uma das muitas filhas, pois sem o entendimento holístico daquela o estudo desta quedaria
claudicante e malogrado. Toda relação comunicativa, além de seu elenco dramático, demanda
um código estabelecido, consciente ou inconscientemente. O entendimento do design gráfico
como sistema de signos, com seu escopo aplicativo e campo operacional próprios, pressupõe o
conhecimento da Linguagem Visual como um todo. A partir do estudo da Visioplastonomia será
possível fundamentar uma nova linha de pesquisa por ser criada: Design Gráfico como Cultura
Visual, ainda ausente no rol de estudo pelos críticos da cultura visual [Rogoff, 2002: 24-36].
5. o chamamento para se pensar uma história semiótica do design – ou história do design como
evolução da linguagem visual –, aquela que não somente abraçaria a narrativa do crescimento
dos signos visuais em seus aspectos perceptivos, tecnológicos e linguagéticos, mas que
principalmente fosse capaz de sancionar, à medida que torna patente pela interpretação, a
mesmidade do design para além da suficiência descritiva.
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Em todo essa agenda de horizonte investigatório, assume-se como válido, embora muito ousado, o
conceito de design como “intervenção cultural no espaço”, e por conseguinte também no tempo e
no eidos do próprio design. Uma intervenção cultural que remolda tanto a natureza quanto a própria
cultura, e que parte necessariamente do corpo humano para alcançar sua extensão espaço-temporal
mais icônica, a cidade em que nossos corpos habitam. Fazer design significa, portanto, trazer a todos
que o vivem e o consomem a consciência dos valores que por nós transitam e são por nós
reelaborados na tarefa do bem-viver no mundo. Valores culturais que nascem no corpo e alcançam
todo o espaço da cidade: da nossa primeira morada, o corpo, até a nossa derradeira morada,
a cidade, é pelo design ele mesmo que realizamos o sonho de voltar ao ventre-paraíso. A intervenção
cultural no do-Corpo-para-Cidade é a obra humana por excelência, a signatura rerum do antropo
sobre o mundo: rastro indelével de nosso Dasein, e de nosso Design.
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Corpus de Análise

Dramatis Personae
CINEX

1. Designer: Qu4tro Arquitetos (sob a gestão de Cláudio Ferlauto);
2. Cliente: CINEX, produtor de móveis e dispositivos arquitetônicos modulares em alumínio.
Produto tipo exportação;
3. Visiência: Arquitetos e engenheiros civis – público imediato; lojas de material de construção –
público indireto;
4. Projeto: Manual de identidade corporativa. Marca desenvolvida em Novembro de 2000, manual
e marca redesenhada em Novembro de 2002;
5. Sociedade: ética comercial, normas técnicas de produção do produto, normas técnicas de
advertência em embalagem, normas de desenho técnico para representação gráfica da
implantação do manual (ABNT).
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Figura 1.1: primeira
página do manual cinex
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Figura 1.2: especificações
da marca cinex

Figuras 1.3/4/5:
papelaria cinex,
CD-ROM e mostruário,
definições de fachada

Figuras 1.6/7/8:
detalhamento para frota,
aplicações em frota,
rótulos de embalagens
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Figuras 1.9/10/11:
padrão de camisa futebol,
rótulo para exportação,
painel de missão

Figuras 1.12/13/14:
aplicações diversas,
logo jornal e mostruário,
aplicação para eventos

Klabin

1. Designer: Dicv Designo (sob a gestão de Alexandre Wollner);
2. Cliente: Klabin, fábrica de papéis e embalagens padronizadas em papel;
3. Visiência: Indústrias em geral e Distribuidoras/revendedoras de papel;
4. Projeto: Manual de identidade corporativa. Marca desenvolvida em 1979, com redesenho
derradeiro em 1999;
5. Sociedade: ética comercial, normas técnicas de produção do produto, normas técnicas de
advertência em embalagem, normas de desenho técnico para representação gráfica da
implantação do manual (ABNT).

Figura 2.1:
primeira marca 1899
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Figura 2.2:
marca de 1910

Figura 2.3:
marca de 1940

Figura 2.4:
marca de 1950

Figura 2.5:
marca de 1960

Figura 2.6:
marca de 1965
Figura 2.7:
marca de 1970

Figura 2.8:
marca de 1972

Figura 2.9:
marca de 1979
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Figura 2.10/11:
redesenhos de
1980 e 1999, por
Alexandre Wollner

Figura 2.12:
primeira página do
manual da klabin
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Figura 2.13:
especificações da marca

Figura 2.14/15:
definição cromática,
construção geométrica
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Figuras 2.16/17:
convenções tipográficas

Figuras 2.18/19:
convenções tipográficas
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Figuras 2.20/21:
assinaturas secundárias

Figuras 2.22/23:
assinaturas secundárias
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Figuras 2.24/25:
papelaria institucional

Figuras 2.26/27:
papelaria institucional
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Banco do Brasil

1. Designer: Cauduro Martino Arquitetos Associados Ltda (sob a gestão de João Cauduro e
Ludovico Martino);
2. Cliente: Banco do Brasil, instituição governamental;
3. Visiência: População brasileira em geral;
4. Projeto: Identidade corporativa. Marca desenvolvida em 1808, redesenho derradeiro em 2002,
projeto em andamento;
5. Sociedade: ética comercial, normas técnicas de advertência sinalética, normas de desenho
técnico para representação gráfica da implantação do manual (ABNT).

Figura 3.1: primeira
marca do banco
do brasil, de 1808

Figura 3.2: monograma e
marca de 1926

Figura 3.3: novo símbolo
de 1968

Figura 3.4: nova marca
de 1978

Figura 3.5: redesenho do
logotipo, de 1985

Figura 3.6: redesenho
de 1986

Figura 3.7: redesenho
de 1994, por
Cauduro Martino

Figura 3.8: redesenho
do logotipo em 2002,
por Cauduro Martino

A L ÓGICA HEURÍSTICA/PERSUASIVA DO DESIGN GRÁFICO
Anexo: Corpus de Análise
XIII

Figura 3.9: primeira
página do manual bb
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Figura 3.10/11/12:
construção geométrica,
símbolo e logotipo

Figura 3.13/14/15:
assinaturas da marca,
proporções e
espaçamentos

Figura 3.16/17/18:
positivo e negativo p&b,
marca sobre fotografia
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Figura 3.19/20/21:
tipografias institucionais,
padrão cromático

Figura 3.22/23/24:
diagrama da razão social,
diagrama de empresas,
nome das empresas

Figura 3.25/26/27:
empresas com razão
social, diagrama de
produtos, grafema em
marca d’água
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Figura 3.28/29/30:
cromatismo dos
grafemas, aplicação dos
grafemas, marca em 3D

Figura 3.31/32/33:
aplicações da marca em
3D, amostra das cores
institucionais

Figura 3.34/35/36:
amostras picotadas das
cores institucionais
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Figura 3.37: aplicações
na nova marca

Obras Sociais
Irmã Dulce

1. Designer: Dia Comunicação e Marketing (sob a gestão de Gilberto Strunck);
2. Cliente: Obras Sociais Irmã Dulce, instituição de obras assistenciais;
3. Visiência: População carente em assistência social;
4. Projeto: Identidade corporativa. Marca desenvolvida em 2003;
5. Sociedade: ética comercial, normas técnicas de produção do produto, normas técnicas de
advertência sinalética, normas de desenho técnico para representação gráfica da implantação
do manual (ABNT).

Figura 4.1: símbolo da
primeira marca

Figura4.2: reestudos de
marca e composição
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Figura 4.3: irmã dulce
jovem

Figura 4.4: rasterização
das fotografias

Figura 4.5: primeira
proposta de marca
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Figura 4.6: primeira
página do manual de
irmã dulce
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Figura 4.7/8:
apresentação do manual,
definição do símbolo

Figura 4.9/10:
definição do logotipo,
assinatura principal

Figura 4.11/12:
espaçamentos da marca,
alfabeto institucional
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Figura 4.13/14:
padrão cromático,
legibilidade de fundo

Figura 4.15/16:
versões em negativo,
arquitetura da marca

Figura 4.17/18:
divisões da instituição,
proporções da assinatura
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Figura 4.19/20:
proporções da assinatura,
exemplos de subdivisões

Figura 4.21/22:
exemplos de subdivisões,
aplicação em papelaria

Figura 4.23/24:
placas sinaléticas,
aplicações promocionais
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Fotoptica

1. Designer: Máquina Estúdio (sob a gestão de Kiko Farkas);
2. Cliente: Fotoptica, laboratório fotográfico e vendas de produtos afins;
3. Visiência: Fotógrafos e público em geral;
4. Projeto: Identidade corporativa. Primeira marca desenvolvida em ±1895 por Desidério Farkas.
Primeiro redesenho em 1938 por Bernard Rudofsky. Redesenhos seguintes feitos a partir de
1945. Em 1964, outro redesenho de Alexandre Wollner. Redesenho derradeiro em 1985 por
Kiko Farkas, neto de Desidério. Nenhum manual de identidade corporativa foi desenvolvido,
apenas planejado;
5. Sociedade: ética comercial, normas técnicas de produção do produto, normas técnicas de
advertência sinalética, normas de desenho técnico para representação gráfica da implantação
do manual (ABNT).

Figura 5.1/2: primeira
marca, por Desidério
Farkas (±1895).
Primeiro redesenho, por
Bernard Rudofsky (1938)

Figura 5.3: redesenho 2
(a partir de 1945)

Figura 5.4: redesenho 3
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Figura 5.5: redesenho 4

Figura 5.6: redesenho 5

Figura 5.7: redesenho 6

Figura 5.8: redesenho 7

Figura 5.9: redesenho 8

Figura 5.10: redesenho 9,
por alexandre wollner
(1964)
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Figura 5.11: redesenho
10, por Alexandre Wollner
(1975)

Figura 5.12: redesenho
11, por Kiko Farkas
(1985), versão atual

Figura 5.13: logotipo
fotoptica com novo
cromatismo

Figura 5.14:
novo símbolo
da fotoptica

Figura 5.15: nova marca
da fotoptica
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Figura 5.16:
esboço para manual,
marca em negativo

Figura 5.17:
assinatura secundária em
positivo e negativo

Figura 5.18:
redução da marca em
positivo e negativo
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Figura 5.19: marca
em fundo monocromático

Figura 5.20: apenas
símbolo em fundo
monocromático

Figura 5.21: estudo de
contraste bicromado
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Figura 5.22: estudos de
fachada com proporção
humana

Figura 5.23: estudo de
aplicação impressa

Figura 5.24: estudo para
cartão de visita
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Figura 5.25: estudo para
envelope institucional

Figura 5.26: estudo para
papel timbrado

UOL

1. Designer: Oz Design (sob a gestão de Ronald Kapaz, André Poppovic, Giovanni Vannucchi);
2. Cliente: UOL, portal digital e provedor de acesso à internet;
3. Visiência: Público brasileiro e latino-americano, com acesso à internet;
4. Projeto: Identidade corporativa. Marca desenvolvida em 1996, redesenho derradeiro em 1999
pela Oz Design;
5. Sociedade: ética comercial, normas de desenho técnico para representação gráfica da
implantação do manual (ABNT).
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Figura 6.1: antiga marca
Universo Online

Figura 6.2: processo de
redesenho
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Figura 6.3: mais estudos
de redesenho da marca

Figura 6.4: definição do
novo símbolo
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Figura 6.5: redefinição
das cores do símbolo

Figura 6.6: estudo de
apresentação em 3D
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Figura 6.7: definição das
assinaturas da
nova marca

Figura 6.8: nova
marca UOL

Figura 6.9: versão em
negativo para Web
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Figura 6.10: assinatura
horizontal e aplicação

Figura 6.11: aplicações
em papelaria
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Figura 6.12: primeira
página do manual UOL
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Figura 6.13/14/15:
apresentação do símbolo,
versões cromáticas,
apresentação do logotipo

Figura 6.16/17/18:
assinatura padrão,
versões em negativo,
assinaturas secundárias

Figura 6.19/20/21:
alfabeto institucional,
padrão cromático,
papelaria institucional
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Figura 6.22/23/24:
envelopes institucionais,
aplicação em frota,
camisetas promocionais

Figura 6.25/26/27:
bonés promocionais,
peças promocionais,
frota promocional

Figura 6.28/29/30:
brinde porta-cd,
cd-rom de instalação,
amostras cromáticas
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Coleção Prisma

1. Designer: Desenho Gráfico Ltda (sob a gestão de Moema Cavalcanti);
2. Cliente: Editora da UNESP, publicações de professores da UNESP;
3. Visiência: Comunidade científica e estudiosos em geral;
4. Projeto: Coleção de encapamentos (capa + contracapa) de livros. Projeto iniciado em 1995 e
terminado em 1998, com cerca de 30 títulos publicados. Amostra de análise:
- Carnaval no convento;
- Democracia e Socialismo;
- História sem Fim;
- Rosa Luxemburgo;
- Lutas e Sonhos;
- Um tema em Três Tempos;
- Um Eldorado Errante;
- Poder e Saúde;
- Cinema Operário na república de Weimar;
- Os Metros do Boca: Gregório de Matos;
5. Sociedade: ética comercial, normas técnicas de produção do produto, normas técnicas de
editoração internacional (ABNT).

Figura 7.1:
carnaval no convento

A L ÓGICA HEURÍSTICA/PERSUASIVA DO DESIGN GRÁFICO
Anexo: Corpus de Análise
XXXIX

Figura 7.2:
democracia e socialismo

Figura 7.3:
cinema operário

Figura 7.4:
os metros do boca
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Figura 7.5:
história sem fim

Figura 7.6:
rosa luxemburg

Figura 7.7:
lutas e sonhos

A L ÓGICA HEURÍSTICA/PERSUASIVA DO DESIGN GRÁFICO
Anexo: Corpus de Análise
XLI

Figura 7.8:
um tema em três tempos

Figura 7.9:
um eldorado errante

Figura 7.10:
poder e saúde
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Coleção Fernando
Pessoa

1. Designer: João Baptista da Costa Aguiar;
2. Cliente: Editora Companhia das Letras, edição completa da obra de Fernando Pessoa;
3. Visiência: Literatos e público leitor em geral;
4. Projeto: Coleção de capas de livros. Projeto iniciado em 1998, reedições em 2003.
Amostra de análise:
- Ficções de interlúdio;
- Mensagem;
- Livro do Desassossego;
- Poesia de Álvaro de Campos;
- Poesia de Alberto Caeiro;
- Poesia de Ricardo Reis;
- Correspondência;
- A Língua Portuguesa;
5. Sociedade: ética comercial, normas técnicas de produção do produto, normas técnicas de
editoração internacional (ABNT).

Figura 8.1/2:
ficções do interlúdio,
mensagem
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Figuras 8.3/4:
livro do desassossego,
álvaro de campos

Figura 8.5/6:
alberto caeiro,
ricardo reis
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Figura 8.7/8:
correspondência,
língua portuguesa

Figura 8.9/10:
ficções e mensagem
em edição de 2003
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Figura 8.11/12:
desassossego e álvaro
em edição de 2003

Coleção
Língua & Literatura

1. Designer: Homem de Melo & Troia Design (sob a gestão de Francisco Inácio Homem de Melo e
Eliana Troia);
2. Cliente: Editora Ática, livros didáticos Língua e Literatura para 1º e 2º grau;
3. Visiência: Professores e alunos de 1º e 2º grau;
4. Projeto: Coleção de encapamentos de livros. Projeto desenvolvido em 1992. Amostra de análise:
- Língua & Literatura, para ensino médio, em 3 volumes;
- Língua & Literatura, para ensino médio, volume único;
- Linguagem Nova, para ensino básico ginasial, em 4 volumes;
5. Sociedade: ética comercial, normas técnicas de produção do produto, normas técnicas de
editoração internacional (ABNT).
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Figura 9.1: língua e
literatura 1º ano

Figura 9.2: língua e
literatura 2º ano
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Figuras 9.3: língua e
literatura 3º ano

Figuras 9.4: língua e
literatura volume único
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Figuras 9.5: linguagem
nova 5ªsérie

Figuras 9.6: linguagem
nova 6ª série
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Figuras 9.7: linguagem
nova 7ª série

Figuras 9.8: linguagem
nova 8ª série

símbolos
genuínos
legi-signo simbólico
argumental
uso geral cujo
objeto é um conceito,
significado generalizado

símbolos
degenerados
singulares
legi-signo simbólico dic.
uso geral cujo
objeto é um existente
individual sempre
com mesmos caracteres

hipossemas
objetivos

símbolos
degenerados
abstratos
legi-signo simbólico rem.
uso geral cujo
objeto é um caráter
ou qualidade sensível

hipossemas
subjetivos

legi-signo indicial dicente

legi-signo indicial remático

demonstrativos gerais
consagrados para
referência externa à
mente

demonstrativos gerais
consagrados para
referência interna da
mente

índices
genuínos
sin-signo indicial dicente
relação existencial
com o objeto, conexão
dinâmica real

índices
degenerados
sin-signo indicial remático
auto-referência mental,
observação indireta e
resistente na mente

hipoícones
gerais
legi-signo icônico
1. imagem (formato
oportuno de fundamentos)
2. diagrama (formato
apropriado de relações)
3. metáfora (formato
adequado de processos)

hipoícones
individuais
sin-signo icônico
1. imagem (analogia por
qualidade do fundamento)
2. diagrama (analogia
por contraste de relação)
3. metáfora (analogia por
devir do processo)

ícones
puros/genuínos
quali-signo icônico
idéia indivisa na
consciência, reflexo
imaginário provocado
por estímulo à mente

associação por contigüidade

associação por similaridade

índice

raciocínio
indutivo

raciocínio
dedutivo

símbolo

ícone

raciocínio
abdutivo
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