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afinaL, Livros EraM vEndidos sEM capa

o convite para escrever este prefácio me surpreendeu, pois sou um 

artista plástico que gosta (muito) de desenhar livros e de exposi-

ções de arte, portanto, um designer meio atípico. pensando bem, 

talvez seja por isso mesmo que a raquel me pediu um prefácio, já 

que este é um livro que aborda não só conceitos básicos de design, 

mas muitas outras coisas em torno dele. para mim, essas “outras” 

coisas são a parte mais interessante do design de um objeto: seus 

limites, o ponto de contato entre ele e o que está em volta. 

assim, os capítulos sobre cor, tipografia, produção gráfica e 

prática profissional são completos e instrumentais, mas há mais. 

Começamos pelo processo de trabalho – briefing, concepção e de-

senvolvimento de uma ideia – e subitamente nos deparamos com 

Neville Brody e herb lubalin, composição, erik spiekermann, no-

ções de história, Arts and Crafts, entrelinha etc. esse arranjo pa-

rece ir para vários lados, mas é fiel ao que acontece quando se vê 

algo: tudo é visto ao mesmo tempo. 

Já que tudo tem uma forma, há sempre uma decisão tomada 

sobre qual forma será escolhida para tudo o que é feito. ou qual 

forma não será rejeitada. acredito que o trabalho do design é 

uma mistura dessas duas decisões. imagina-se uma solução, ao 

longo do trabalho ela vai sendo adaptada, surgem coisas ines-

peradas, outras se mostram sem força e precisam ser mudadas, 



às vezes se começa tudo novamente, e por aí afora. É um pro-

cesso de aprendizado e criação. ele se diferencia, por exemplo, 

da pintura porque é um projeto: uma vez pronto, o produto será 

produzido industrialmente em outra etapa, enquanto o fazer é 

constitutivo da pintura.

este livro trata do design gráfico de impressos, geralmente bi-

dimensionais, mas essa fronteira está cada vez mais fluida, pois 

curiosamente o mundo está se tornando bidimensional. hoje, o 

espaço real é tão intensamente representado em duas dimensões 

que expressões como “o espaço do livro” passam a fazer sentido, 

e a relação entre conteúdo, texto e imagens vai além da página 

impressa. Ficou difícil diferenciar o espaço físico do espaço bidi-

mensional, pois vivemos no meio de filmes, telas de tv, compu-

tadores, redes sociais virtuais, livros, revistas, telas e plotagens 

gigantescas em todo lugar. edifícios e cidades se parecem cada vez 

mais com simulações tridimensionais feitas em computador, com 

sua luz plana e superfícies sem alma. o PowerPoint ainda irá nos 

cercar de degradês e quadros sombreados, cores pastel, setas e 

fluxogramas com molduras em linhas duplas, triplas ou pontilha-

das. ou já nos cercou e não percebemos.

Como consequência, no caso dos livros, mesmo a busca de uma 

boa legibilidade do texto, uma necessidade evidente, não é, ou não 

é sempre, objetivo do design. este livro mostra alguns exemplos de 

designers que se importam pouco com isso, ou, ao contrário, bus-

cam deliberadamente dificultar a leitura (o que me leva a pensar 

que o texto em questão não deve ser grande coisa). a leitura é, 

nesse caso, apenas parte da experiência.

se o design é aquilo que não é o texto, então ele sempre esta-

rá no caminho deste. o bom design exige aspereza nessa relação. 

Não se trata de buscar a pureza de uma forma ideal, mas de usar 

o design para dar forma à matéria, para informá-la, como diz vilém 

Flusser. uma grande qualidade dessa noção é que ela define uma 

função para o design, e não uma missão. 

Carlito Carvalhosa 
maio de 2010



introdução

a essêNCia Do CoNheCimeNto 

CoNsiste em, uma vez possuÍDo, apliCÁ-lo. 

confúcio (551 a.C.-479 a.C.)

o objetivo deste trabalho é transmitir os conceitos básicos de design 

gráfico. ao longo do livro foram abordados tanto os fundamentos 

práticos – composição, produção gráfica e práticas profissionais – 

quanto os fundamentos teóricos – estudo das cores e história do 

design e da tipografia.

apresentam-se conceitos que não devem representar um obs-

táculo para a criatividade, mas, sim, servir como suporte para a 

criação. É preciso entender o processo, ter uma base sólida dos 

conteúdos, materiais, técnicas e instrumentos com os quais se vai 

trabalhar. as regras compõem essa bagagem inicial, e uma vez as-

similadas, então é possível ir além e transgredi-las.

transgredir um preceito, quando há um propósito, é sinal de 

evolução, significa uma criação mais madura, mais consciente. 

mas, para transgredir regras, é necessário antes conhecê-las.

além dos conceitos técnicos, o conhecimento da origem das coi-

sas é fundamental para o entendimento da criação. Como toda a 

história da humanidade, o design gráfico está em constante trans-

formação e evolução. Como diz o tipógrafo e designer modernista 

Wim Crouwel (nascido em 1928), somos “filhos do nosso tempo”. 

agimos de acordo com o que acontece ao nosso redor. Discutimos, 

criamos e reinventamos conceitos. É nesse terreno fértil que sur-

gem as divergências: o novo não agrada a todos. assim, a cons-



tante reavaliação do que se aplica no momento é o combustível da 

evolução em todas as áreas do conhecimento.

o grande marco da conceituada escola Bauhaus foi exatamente 

a profunda reavaliação e transformação do design que se aplicava 

na época. a escola surge na alemanha na década de 1920 diante 

da necessidade de organizar e simplificar o design de então, abar-

rotado de adornos e de letras cursivas. eis o início de uma era cujo 

conceito less is more (menos é mais) foi amplamente difundido e 

abraçado por profissionais e estudantes de design. Criou-se então 

a sistematização e a divulgação de um estilo internacional.

o modernismo, seguindo os preceitos da Bauhaus, amplia os 

princípios racionalistas do design moderno. a letra sem serifa em 

composições simples torna-se febre mundial. um exemplo mar-

cante foi o uso extensivo, em todos os campos da comunicação 

visual, da tipografia helvética, desenhada pelo tipógrafo suíço 

max miedinger.

Na década de 1960, em oposição ao racionalismo modernista, 

nascia o movimento pós-moderno representando a necessidade 

de experimentação. adeptos do novo conceito less is bore (menos 

é entediante), a cultura do pós-modernismo entraria em choque 

com a geometrização e os grids (linhas de composição) por repre-

sentarem, para a nova geração, sinônimo de repressão e banaliza-

ção. o foco dos chamados pós-modernistas é a desestabilização 

da ordem em favor da anarquia, do caos, da emoção. a mescla de 

elementos de todos os tipos e de todas as épocas é permitida e 

incentivada. a legibilidade dos tipos é posta em questão. Novos 

desenhos tipográficos, em oposição ao geometrismo da helvética, 

surgem para atender a essa necessidade de “ser diferente”.

os amantes da helvética, símbolo do modernismo, entram em 

discordância com os pós-modernistas, que aboliam essa tipografia. 

o tema tornou-se tão controverso que, em 2007, o diretor indepen-

dente Gary hustwit lançou Helvetica (plexifilm), um documentário 

com belas imagens, que vai além da história e do uso desse tipo 

e revela o pensamento e as divergências de profissionais atuan-

tes no mercado até hoje. Nomes como erik spiekermann, massimo 

vignelli, hermann zapf, Neville Brody, David Carson, paula scher, 

Wim Crouwel, entre outros, figuram no premiado documentário.

a tendência do design contemporâneo é a integração de formas 

geométricas com formas orgânicas, dos grids de composição com 

a emoção, enfim, o híbrido torna-se terreno fértil e instiga a expe-

rimentação. a ideia de duas ou mais coisas acontecendo simulta-

neamente é recorrente no design atual. os programas de edição 

de imagens e editoração favorecem esse conceito. Contudo, a ten-

tação de utilizar o computador impede níveis mais profundos de 

reflexão. por isso, conhecer o passado, resgatar os fundamentos 

da história do design e permanecer antenado com o presente são 

requisitos para desenvolver ideias conscientes e consistentes.

adquirir e difundir conhecimento para agir (ou reagir) com cons-

ciência em todas as etapas do trabalho é o primeiro passo para o 

reconhecimento profissional do designer.

raquel matsushita 
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o termo design gráfico, que define o trabalho de criação e o desen-

volvimento do projeto gráfico, é relativamente novo, mas o papel do 

designer gráfico – de comunicar visualmente uma ideia ou um con-

ceito – é muito antigo. Desde a pré-história, o homem utiliza sinais 

gráficos para se comunicar. essas primeiras representações visuais, 

que antecedem a escrita, vão além do seu significado óbvio: elas 

carregam uma simbologia. a partir dessa simbologia de sinais, o ho-

mem é capaz de comunicar rápida e eficazmente uma mensagem.

assim, desde sempre, a principal função do design gráfico é 

informar, transmitir uma ideia ou um conceito de forma eficiente. 

mas isso não é tudo. além da eficiência da transmissão de uma 

informação, o designer tem a missão de apresentá-la de maneira 

apropriada. surge, então, a preocupação de como a mensagem 

será transmitida esteticamente atraente. a forma pela qual um 

conceito é apresentado pode ser elaborada de inúmeras maneiras.

portanto, não basta somente ter uma boa ideia. É preciso sa-

ber como representá-la. uma boa ideia representada de maneira 

banal é capaz de perder sua força e tornar-se inexpressiva. se-

gundo o designer espanhol oriol Bohigas (1925): “um projeto 

gráfico de qualidade haverá de contrapor-se ao costume assi-

milado apenas superficialmente e transmitir, com propriedade e 

eficácia, algum conteúdo”.

toDas as pessoas têm Disposição para 

traBalhar CriativameNte. o que aCoNteCe É que 

a maioria Jamais se DÁ CoNta Disso.

truMan capotE (1924-1984)

1design  grafico´



 programação visual
rubrica: comunicação, desenho industrial.

 ramo do desenho industrial que busca, a partir 
de critérios funcionais e estéticos, a eficácia  

na aplicação dos elementos gráfico-visuais  
em produtos editoriais de mídias impressa  

e/ou eletrônica, sistemas de identidade visual 
e de sinalização, peças publicitárias, design 

de embalagens, estandes de exposições etc.; 
comunicação visual, design

 obs.: cf. design gráfico e projeto gráfico
 obs.: cf. design gráfico e programação visual

1 CoNCepção De um proJeto ou  
 moDelo; plaNeJameNto.  
2  o proDuto Deste plaNeJameNto.

DICIoNárIo HouaISS 

Da líNgua portugueSa 

des    ign
 aCepções
 substantivo masculino
 rubrica: desenho 

industrial.
1 a concepção de um 

produto (máquina, 
utensílio, mobiliário, 
embalagem, publicação 
etc.), esp. no que se 
refere à sua forma física 
e funcionalidade

2 Derivação: por 
metonímia. o produto 
desta concepção

3 Derivação: por extensão 
de sentido (da acp. 1).

 m.q. desenho industrial

4 Derivação: por extensão 
de sentido. m.q. 
desenho de produto

5  Derivação: por  
extensão de sentido.

     m.q. programação 
visual

6 Derivação: por  
extensão de sentido.

     m.q. desenho (‘forma 
do ponto de vista 
estético e utilitário’ 
e ‘representação de 
objetos executada 
para fins científicos, 
técnicos, industriais, 
ornamentais’)

 loCuções

 design gráfico
 rubrica: desenho industrial, artes gráficas.
 Conjunto de técnicas e de concepções estéticas 

aplicadas à representação visual de uma ideia ou 
mensagem, criação de logotipos, ícones, sistemas 
de identidade visual, vinhetas para televisão, 
projeto gráfico de publicações impressas etc.

 etimoloGia
 ing. design 

(1588) ‘intenção, 
propósito, arranjo 

de elementos ou 
detalhes num dado 

padrão artístico’, 
do lat. designáre 
‘marcar, indicar’, 

através do fr. 
désigner ‘designar, 

desenhar’

 projeto gráfico
 rubrica: desenho 

industrial, artes gráficas.
 planejamento das 

características gráfico-
-visuais de uma 
publicação, que inclui, 
entre outras coisas, 
diagramação, a escolha do 
tipo, do sistema de 
composição em que serão 
gravados os caracteres, do  
papel a ser utilizado  
na impressão, do formato, 
do sistema de impressão e 
da forma de acabamento

de.sign sm  
(ingl)

DICIoNárIo aurélIo 

Da líNgua portugueSa

DICIoNárIo HouaISS 

Da líNgua portugueSa 
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primeiro passo

Buscar apenas uma solução única para cada trabalho não é tare-

fa fácil, embora muitas pessoas tenham a ilusão de que possuir 

um computador é o suficiente para criar uma boa peça gráfica. o 

computador é, sim, ótima ferramenta para o designer, mas não é 

capaz de criar boas ideias. essa tarefa é exclusiva da criatividade 

do indivíduo.

a primeira etapa da criação de uma peça gráfica constitui con-

ceber uma ideia que transmita o conceito desejado. esse conceito 

deve estar bem esclarecido na mente do criador, para que ele pos-

sa transmiti-lo adequadamente. para que isso aconteça, é necessá-

rio que o designer tenha em mãos o máximo de informações sobre 

o produto, o chamado briefing.

peça fundamental para o desenvolvimento de qualquer trabalho 

de criação, o briefing é o conjunto de informações sobre um produ-

to e, sobretudo, a quem este se destina: o público-alvo. por meio 

dele, o cliente define o objetivo do seu produto, quais sensações 

e conceitos quer transmitir e até quanto pretende gastar (custo or-

çamentário). informações sobre o público-alvo, como faixa etária e 

condições econômicas/intelectuais, devem ser claramente defini-

das. quanto mais completo o briefing, mais clareza terá o designer 

para pensar soluções adequadas.

há situações em que o briefing não apresenta informações sufi-

cientes para o desenvolvimento de uma criação. Cabe ao designer 

avançar nas investigações com o cliente e pesquisar sobre o assun-

to até ter em mãos o material que julga suficiente para dar início 

ao trabalho de criação. a boa comunicação entre o designer e o 

cliente é essencial não somente no início do trabalho, mas durante  

todo o processo.

as especificações técnicas do trabalho – como o tipo de papel e 

a gramatura, o formato, a impressão e o acabamento de um livro – 

não são obrigatórias em um briefing. elas fazem parte do processo 

de criação. entretanto, há situações em que essas especificações 

são predeterminadas; por exemplo, uma coleção de livros já exis-

tente. Nesse caso, o designer deve criar levando em conta as limi-

tações preexistentes.

sendo assim, a primeira etapa que o designer deve ter em mente 

é ouvir o cliente e entender sua real necessidade. embora pareça 

fácil, a arte de ouvir deve ser aprimorada, uma vez que constitui 

característica fundamental de um bom profissional.

Com o máximo de informação em mãos, o designer está apto 

a iniciar a criação do projeto gráfico. ao apresentar uma propos-

ta para o cliente, o designer deve estar preparado para eventuais 

ajustes no projeto gráfico e até mesmo para refazê-lo. se neces-

sário, o profissional deve colher mais informações para completar 

ainda mais o briefing.

aprovada a proposta pelo cliente, é o momento de partir para a 

produção, a materialização do produto. É muito importante que o 

designer acompanhe o trabalho de produção até a última etapa do 

processo. esse acompanhamento de perto, por quem criou o tra-

balho, é a segurança de que o resultado final será fiel à concepção 

inicial da ideia.


